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Milé ženy, milé kolegyne, milé občianky mesta Spišská Belá, ale aj milí pedagógovia!

    Osláviť 8. marec znamená pripomínať si potrebu rovnosti, príležitostí žien a mužov a predstaviť si svet, v 
ktorom si ženy môžu byť isté, že na ich názoroch, hodnotách a snoch záleží. Skutočným dôvodom existencie
Medzinárodného dňa žien je uvedomiť si, čo všetko sa ženám doteraz podarilo dosiahnuť a čo by ešte
dosiahnuť chceli.
     O žene môžeme hovoriť ako o nositeľke života a matke. Žena je však oveľa komplexnejšie slovo, ktoré skrýva 
v sebe čaro, krásu, duchaplnosť a zmyselnosť. Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov a aj preto si ženy 
zaslúžia, aby im bola prejavovaná úcta po celý rok.

      Tradičná slávnostná akadémia pedagógov sa žiaľ už druhý rok po sebe v dôsledku zákazu zhromažďova-

nia neuskutočnila. Možno práve táto historická skúsenosť opatrení proti koronavírusu nám po ich skončení aj v 
našom meste dovolí tešiť sa oveľa intenzívnejšie z návratu tradičných stretnutí, spoločenských a slávnostných 
podujatí, ku ktorým neodmysliteľne patrí aj oslava Dňa učiteľov.
   Milí učitelia, k Vášmu sviatku Vám prajem veľa zdravia, tvorivých nápadov, síl a energie na prijímanie
výziev, ktoré v každej dobe pred nami stoja... Ďakujem za Vaše nasadenie odovzdávať svojim žiakom to
najlepšie zo svojich vedomostí, schopností – zo seba.
     Ešte pred rokom by si nikto nebol pomyslel, že učitelia i žiaci budú netrpezlivo čakať, kedy sa školy dostanú 
do štandardného režimu, že prázdniny prestanú byť lákadlom... Zo srdca Vám prajem, aby ste si čoskoro
mohli vychutnať ráno, keď sa Vám všetci žiaci pozdravia už v škole!

                                                                                                                      S úctou,

                                                                                                                      primátor mesta   Jo z e f  Kuna

   Láskavé slová ženy môžu byť stručné a ľahko sa 
vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné. Vážme si ženu 
s jej kladnými aj zápornými vlastnosťami. Nikto nie 
je dokonalý, bezchybný a ideálny. Je dôležité si uve-

domiť, že nežijeme iba z lásky, ktorú prijímame, ale 
hlavne z tej, ktorú darujeme.
    Milé ženy, vážim si Vašu obetavosť, ochotu, láska-
vosť, ale i humor ktorým spestrujete chvíle každo-
denného života.
  Dovoľte mi, aby som Vám ako primátor mesta
Spišská Belá zaželal predovšetkým pevné zdravie, 
aby ste mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a 
smútku, aby Vás pohoda, porozumenie a láska spre-

vádzali na každom kroku.

     Zároveň sa chcem prihovoriť a poďakovať aj peda-
gógom. S 28. marcom sa už tradične spája oslava
Dňa učiteľov. Jan Amos Komenský – otec modernej 
pedagogiky – zdôrazňoval nevyhnutnosť spoznávania 
sveta, vedy, techniky, remesiel, ale aj potrebu spozná-

vať seba samého. Okrem iného učiteľov tiež nabádal, 
aby učili názorne tak, aby žiaci získavali vedomosti 
cez priame skúsenosti. Už vyše roka však školy nielen 
na Slovensku, ale minimálne v celej Európe fungujú v 
doteraz nepoznanom režime. Doslova zo dňa na deň 
sa učitelia v dôsledku pandémie koronavírusu museli 
začať pasovať s tým, že žiakov v škole viac nemajú 
ako majú a zaužívaný proces výučby bolo potrebné 
zmeniť. Všetci učitelia učia tak, ako vládzu a najlep-

šie vedia a za túto prácu im v týchto turbulentných 
časoch patrí úprimné poďakovanie.

OD PONDELKA 19. APRÍLA 2021 JE MESTSKÝ ÚRAD V SPIŠSKEJ BELEJ OPÄŤ OTVORENÝ PRE VEREJNOSŤ
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Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej zo dňa 25. februára
2021 a 11. marca 2021
   Mestské zastupiteľstvo v Spiš-

skej Belej (ďalej len MsZ) sa na 
svojom zasadnutí dňa 25. feb-
ruára 2021 a 11. marca 2021 
venovalo aj týmto témam:

MsZ schválilo Všeobecne
záväzné nariadenia (VZN):

•  VZN č. 1/2021 ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 4/2019  o pos-
kytovaní sociálnych služieb 
na území mesta Spišská Belá 
a o úhradách za tieto služby
•  VZN č. 2/2021 o vykonávaní
niektorých ustanovení zá-
kona o sociálnych službách 
a stanovení výšky úhrad za 
služby v Komunitnom centre 
Spišská Belá

• MsZ prerokovalo protest 
Okresnej prokuratúry Kežma-
rok k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Spišská Belá 
č. 9/2008, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánu
mesta Spišská Belá v znení
Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Spišská Belá 
č. 1/2014, č. 1/2017 a č. 5/2019
a nevyhovelo mu.

MsZ schválilo:

•  zmenu použitia finančných 
prostriedkov z prijatého úveru 
spoločnosti od Slovenská spo-
riteľňa, a. s., v roku 2019
• návrh na zmenu rozpoč-
tu mesta Spišská Belá na rok 
2021 rozpočtovým opatrením č. 
1/2021

• MsZ schválilo na základe
návrhu Komisie pre prideľovanie 
bytov pridelenie uvoľneného 
mestského nájomného bytu: 
2-izbový na Štefánikovej ulici 
č. 42 v Spišskej Belej do nájmu 
Ondrejovi Bachledovi, trvale by-

tom Osloboditeľov 29, Spišská 
Belá a ako náhradníčku schváli-
lo Vieru Brožíčkovú, trvale bytom 
Mierová 8, Spišská Belá.

• MsZ vzalo na vedomie
informáciu primátora mesta o 
vyhodnotení obchodných verej-
ných súťaží na prenájom neby-
tových priestorov na uliciach 
Petzvalova 16 a Hviezdoslavova 
8a a 8b a schválilo prenájom 
nebytového priestoru na ulici 
Patzvalova 16 o celkovej ploche
140,50m² nájomcovi MVDr.
Valérii Barovskej a manž., trvale 
bytom Kolačkov 229 za ročné 
nájomné vo výške 45,00 eur/m² 
na zriadenie lekárne.

•  MsZ súhlasí s odpustením

pandémie (vo výške 50 %)

• MsZ schválilo návrh na
prenájom nebytových pries-
torov vo vlastníctve mesta 
na ulici Hviezdoslavova 8 v 
Spišskej Belej o celkovej výmere 
69,30 m² (22 m², 47,30 m²) spo-

ločnosti RIVAL FINANCE, s. r. o., 
so sídlom Továrenská 760/12, 
Spišská Belá, za cenu ročného 
nájmu 40,00 eur/m² za účelom 
zriadenia internetovej predaj-
ne kozmetiky.

MsZ vzalo na vedomie:

•  informáciu primátora mesta 
o doručení podania občanov 
označenom ako „Petícia proti 
plánovanej zmene územného 
plánu v lokalite IBV Okružná“ a 
zároveň konštatovalo že zá-

mer zmeny ÚP bol zverejnený 
zákonom predpísaným spôso-

bom a dotknuté osoby mohli k 
nemu vznášať pripomienky, čo 
však osoby uvedené v petícii 
neurobili
•  správu o prerokovaní ná-
vrhu Zmien a doplnkov č. 4 
Územného plánu mesta Spišská 
Belá, ako aj výsledky jeho prero-

kovania a stanovisko Okresného 
úradu Prešov, odbor výstavby 
a bytovej politiky k uvedenému 
návrhu

• MsZ súhlasí s vyhodnote-
ním pripomienok z prerokovania 
návrhu Zmien a doplnkov č. 4 
Územného plánu mesta Spišská 
Belá.

MsZ schválilo:

• Zmeny a doplnky č. 4
Územného plánu mesta Spiš-
ská Belá
•   Všeobecne záväzné naria-
denie mesta Spišská Belá 
č. 3/2021, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Spišská Belá 
č. 9/2008 v znení neskorších 
zmien, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu
mesta Spišská Belá v rámci
Zmien a doplnkov č. 4

•  MsZ schválilo budúci pre-
daj časti pozemkov za dodr-
žania stanovených podmienok 
kupujúcim Marekovi Milaňákovi 
s manž. za kúpnu cenu 75,00 
eur/m² ako majetkovoprávne 
dovysporiadanie pozemku vo 
vlastníctve mesta susediaceho 
s pozemkom vo vlastníctve žia-
dateľov potrebného na účely
výstavby polyfunkčného objektu 
v súlade s ÚP mesta.

nájomného v dôsledku Roz-

hodnutia Vlády SR, Úradu verej-
ného zdravotníctva SR a v súla-

de so zákonom č. 62/2020 Z. z. 
o niektorých mimoriadnych opa-

treniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 nájomcom:
• Gabriela Andrášová NATY 
papiernictvo, Zimná 444/48, 
Spišská Belá za prenájom neby-

tových priestorov na ulici Hviez-

doslavovej č. 1 (vo výške  50 %) 
• Ing. Rudolf Kramarčík, Ta-
transká Kotlina č. 5 za prenájom 
parkoviska v Tatranskej Kotline 
(vo výške 30 %)

Msz schválilo:

• prenájom časti pozemku 
parc. č. KN“C“ 293/1 – orná pôda 
o výmere 1998 m², k. ú. Strážky, 
z ktorého bol geometrickým plá-

nom odčlenený novovytvorený 
pozemok parc. č. KN“C“ 293/42 
o výmere 30 m², nachádzajú-

ceho sa pri rodinnom dome vo 
vlastníctve nájomcu Mgr. Micha-

ela Benišová, rod. Dudášová, 
Medňanského č. 88/A, Spišská 
Belá – Strážky, za cenu 2 eurá 
za 1m² ročne
• prenájom časti pozemku 
parc. č. KN“C“ 293/1 – orná pôda 
o výmere 1998 m², k. ú. Strážky, 
z ktorého bol geometrickým plá-

nom odčlenený novovytvorený 
pozemok parc. č. KN“C“ 293/41 
o výmere 38 m², nachádzajú-

ceho sa pri rodinnom dome vo 
vlastníctve nájomcu: Elena Du-

dášová, rod. Tišťanová, Topor-
cerova č. 1311/13, Kežmarok, 
za cenu 2 eurá/m² ročne

MsZ schválilo návrh:

• podmienok uvedených v 
Zmluve o spolupráci na realizá-
ciu projektu „IBV Hraničná ulica 
v Spišskej Belej“ s investorom 
projektu Zuzanou Havira Bo-

ryovou, trvalý pobyt Suchá hora 
1736/29, Kežmarok
• podmienok uvedených v 
Zmluve o spolupráci na realizá-
ciu projektu „IBV ulica Na píle 
v Spišskej Belej“ s investormi  
projektu – so všetkými spolu-
vlastníkmi pozemkov uvedenými 
v LV č. 8277
•  ďalšieho postupu realizácie 
stavby „Prestrešenie hokejovo-
-hokejbalovej haly v Spišskej
Belej“ vrátane návrhu na jej
dofinancovanie

MsZ vzalo na vedomie:

•   predloženie žiadosti o pos-
kytnutie finančného príspev-

ku za účelom realizácie a do-
financovania projektu s názvom 
„Prestrešenie hokejovo -
hokejbalovej haly v Spišskej 
Belej“, ktorá bude podaná v 
rámci Výzvy č. 2020/001 Fondu
na podporu športu, program
 „Výstavba, rekonštrukcia a moder-
nizácia športovej infraštruktúry“
•   predloženie žiadosti o pos-
kytnutie dotácie za účelom 
realizácie a dofinancovania pro-

jektu s názvom „Prestrešenie 
hokejovo - hokejbalovej haly 
v Spišskej Belej“, ktorá bude 
podaná v rámci Výzvy pre región 
pre rok 2021 Prešovského
samosprávneho kraja
• správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra mesta Spiš-

ská Belá za rok 2020 a jeho 
informáciu o priebežne vykona-

ných kontrolách v roku 2021

MsZ vzalo na vedomie:

•  informáciu primátora o doru-

čení jednej prihlášky na funkciu 
hlavného kontrolóra mesta Spiš-

ská Belá
• prezentáciu kandidátky na 
funkciu hlavného kontrolóra
mesta Spišská Belá: Ing.
Slávky Tomalovej, trvale bytom 
Krátka č. 21, Spišská Belá

• MsZ zvolilo Ing. Slávku
Tomalovú, trvale bytom Krátka
ulica č. 21, Spišská Belá za 
hlavného kontrolóra mesta 
Spišská Belá na obdobie 6 
rokov (funkčné obdobie začalo 
plynúť od 1.4.2021).

•  MsZ súhlasí s odpustením 
nájomného v dôsledku Roz-

hodnutia Vlády SR, Úradu verej-
ného zdravotníctva SR a v súla-

de so zákonom č. 62/2020 Z. z. 
o niektorých mimoriadnych opa-

treniach v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej 
choroby COVID-19 nájomcom:
•   Eduard Griglák, Vojňany 75, 
za prenájom nebytových priesto-

rov Belanskej vinárne v Spišskej 
Belej na ulici Petzvalova 17 za 
obdobie 1. a 2. vlny pandémie 
(vo výške 30 %)
•  Andrea Kovalčíková, Zimná
č. 466/68, za prenájom nebyto-

vých priestorov pre Kozmetický 
salón Andrea na ul. Hviezdo-
slavova 1 v Spišskej Belej za
obdobie 1. a 2. vlny pandémie 
(vo výške 50 %)
• Jana Sedlačková, Krátka 
689/1, za prenájom nebytových 
priestorov pre Kvety ASTRA, na 
ulici Hviezdoslavova 1 v Spiš-
skej Belej za obdobie 1. a 2. vlny

------------------------------------------
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Mestské zastupiteľstvo schválilo 4. zmenu a doplnky územného plánu
  Územné plánovanie vytvá-
ra predpoklady pre udržateľný 
súlad všetkých činností v území 
s osobitným zreteľom na sta-

rostlivosť o životné prostredie, 
ako aj pre hospodárne a funkčné
využitie zastavaného územia a 
ochranu nezastavaných častí. 
Jeho cieľom je komplexné rieše-

nie priestorového usporiadania. 
Územný plán sa spracováva na 
dlhšie časové obdobie v gra-
fickej a textovej podobe, pričom 
jedna dopĺňa druhú.
    Všetky stavebné a poten-
ciálne investičné aktivity v 
meste podliehajú súladu so 
schváleným územným plá-
nom. Bez ohľadu na to, či oby-
vatelia plánujú kúpiť nejaký
objekt a meniť účel doterajšieho 
využitia predmetnej nehnuteľ-

nosti, kúpiť pozemok a postaviť 
rodinný dom či len oplotiť svoj 
vlastný pozemok. Pri akom-
koľvek investičnom zámere je 
nevyhnutné kontaktovať staveb-

ný úrad, ktorý v zmysle schvá-

leného územného plánu mesta 
a jeho záväzných regulatívov v 
písomnom stanovisku vyhodno-

tí, či daný zámer je možné rea-

lizovať a za akých podmienok, 
alebo ho vôbec nie je možné 
uskutočniť.
      V pôvodnom územnom pláne 
Spišskej Belej vznikla v priebehu 
času potreba zmien v priestoro-

vom usporiadaní územia tam, 
kde sa to predtým nepredpo-

kladalo. Mestské zastupiteľstvo 
v Spišskej Belej posúdilo a 
predbežne preverilo podané 
požiadavky a Uznesením MsZ

č. 63-66/2020 zo dňa 28. mája 
2020 rozhodlo o predmete ob-

starania Zmien a doplnkov č. 4 
Územného plánu mesta Spišská 
Belá. V súvislosti s avizovanou 4. 
zmenou a doplnkami územného 
plánu, Mesto Spišská Belá ešte 
do konca novembra 2019 prijí-
malo žiadosti o zmenu v územ-

nom pláne.
   Dokumentáciu Zmeny a do-
plnky č. 4 Územného plánu 
mesta Spišská Belá spracoval 
Ing. arch. Dušan Marek, auto-

rizovaný architekt. Od 23. júna 
2020 do 23. júla 2020 prebiehalo 
verejné prerokovanie návrhu do-

kumentácie. Vplyv strategického 
dokumentu Zmeny a doplnky č. 
4 Územného plánu mesta Spiš-

ská Belá na životné prostredie
posudzoval Okresný úrad Kež-

marok, odbor starostlivosti o 
životné prostredie. K návrhu do-

kumentácie sa však formou zá-

väzných stanovísk a rozhodnutí 
vyjadrili aj mnohé ďalšie orgány. 
Spracovateľ relevantné námiet-
ky a pripomienky vyhodnotil a
do dokumentácie zapracoval. 
Konečnú verziu dokumentu po-
slanci mestského zastupiteľ-
stva schválili na svojom za-

sadnutí dňa 11. marca 2021 
a Uznesením MsZ č. 29/2021 
schválili aj jeho záväznú časť 
Všeobecne záväzným naria-
dením Mesta Spišská Belá
č. 3/2021. Textová aj grafická 
časť územného plánu, ako aj 
predmetné všeobecné záväzne
nariadenie sú dostupné na 
webovom sídle mesta.

     Nezávislá a nestranná pracovná pozícia 
hlavného kontrolóra mesta je dôležitá, pre-

tože napomáha ku realizácii komunálnej 
demokracie. Hlavný kontrolór vykonáva kon-

trolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a 
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s 
mestským majetkom. Okrem iného mu pod-

lieha aj kontrola príjmov a výdavkov, kontrola 
vybavovania sťažností a petícií, dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov či 
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. 
Hlavný kontrolór mesta upozorňuje na kon-

krétne nedostatky, najmä na porušenie 
právnych predpisov, ktorých odstránenie si 
vyžaduje rozhodnutie orgánu samosprávy. S 
poradným hlasom sa tiež zúčastňuje zasad-

nutí mestského zastupiteľstva.
    Vzhľadom k tomu, že funkčné obdobie 
hlavného kontrolóra mesta – Ing. Slávky
Tomalovej – sa chýlilo ku koncu (voľba sa 
uskutočnila v marci 2015 s nástupom do 
funkcie 1. apríla 2015), Mestské zastupi-

teľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí 
dňa 21. januára 2021 v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení (uznesením č. 1/2021), 
vyhlásilo deň konania voľby nového hlavné-
ho kontrolóra mesta Spišská Belá počas
zasadnutia poslancov zastupiteľstva na deň 
11. marec 2021. Kandidáti na funkciu hlavné-
ho kontrolóra mesta Spišská Belá mali
možnosť odovzdať svoju písomnú prihlášku 
najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby 
na Mestskom úrade v Spišskej Belej (t. j. do 
25. februára 2021 do 14.00 hod.).
  Poslanci mestského zastupiteľstva na
svojom zasadnutí dňa 21. januára 2021 záro-

veň určili podmienky pre uchádzačov, dĺžku 
osobnej prezentácie kandidátov na funkciu 
pred hlasovaním, komisiu na posúdenie
doručených prihlášok a určili aj 100 %-ný 
pracovný úväzok pre výkon funkcie hlavného 
kontrolóra.
       Do stanoveného termínu poslal písomnú 
prihlášku len jeden kandidát. Poslanci mest-

Prebehla voľba hlavného kontrolóra mesta
ského zastupiteľstva túto skutočnosť vzali 
na vedomie v deň voľby hlavného kontro-
lóra a po prezentácii kandidáta Uznesením 
Mestského zastupiteľstva Spišská Belá 
zo dňa 11. marca 2021 č. 22/2021 písm. 
c) v súlade so zákonom o obecnom zriade-

ní opätovne zvolili do funkcie hlavného
kontrolóra mesta Ing. Slávku Tomalovú.
        Kontrolnej činnosti podľa zákona o obec-

nom zriadení podlieha:
1.  mestský úrad,
2.  mestom zriadené rozpočtové a príspevko-

vé organizácie, 
3.  právnické osoby, v ktorých má mesto svo-

ju majetkovú účasť a tiež iné osoby, ktoré
nakladajú s mestským majetkom, 
4. osoby, ktorým boli poskytnuté účelové 
dotácie a návratné či nenávratné finančné 
výpomoci z rozpočtu mesta podľa osobitné-

ho predpisu (v rozsahu nakladania s týmito 
prostriedkami).

    Koncom septembra 2019 začali staveb-

né práce v súvislosti s realizáciou projektu 
Prístavba a prestavba materskej školy v Spiš-
skej Belej, na ktorý mesto Spišská Belá zís-

kalo nenávratný finančný príspevok z fondov 
EÚ (IROP). Zhotoviteľ stavebných prác 
na konci marca 2021 odovzdal ukončenú 
stavbu objednávateľovi – mestu Spiš-
ská Belá. Dispozične sa dvojpodlažný ob-

jekt prístavby nachádza vo východnej časti 
súčasného areálu.
        V súčasnosti sa pripravuje dokumentácia 
potrebná ku kolaudačnému konaniu. Samo-

správa sa po kolaudácii objektu (prebehne v 
máji 2021), bude ešte zaoberať zariaďovaním 
interiérov, vybudovaním oplotenia a prístu-

povej cesty pre zásobovanie. Prístavba 
materskej školy bude daná do prevádzky 
od septembra 2021. Deti teda začnú nový
školský rok 2021/2022 už aj v nových pries-

toroch. V prístavbe sa vytvorili 4 triedy pre 84

detí, kuchyňa s jedálňou a veľká spoločen-
ská miestnosť. Prístavbou a jej prepojením
s existujúcou budovou škôlky sa vytvoril
funkčný celok materskej školy s kapacitou 
približne 260 detí.
     Rozšírením a skvalitnením služieb v ob-
lasti predprimárneho vzdelávania sa vedenie

mesta pripravilo na povinné predprimárne
vzdelávanie 5-ročných detí, na ktoré nastúpia 
prví predškoláci od 1. septembra 2021. Prida-

nou hodnotou zrealizovanej stavby pre peda-

gógov a škôlkarov bude zníženie predimen-

zovanosti v triedach, čo zabezpečí zvýšenie 
kvality vzdelávania a vzájomnej interakcie.

Prístavba a prestavba materskej školy na Mierovej ulici
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Postup prác na prestrešení Hokejovo-hokejbalovej haly
      Po zimnom období zhotoviteľ
prác – spoločnosť FROST – 
service, s. r. o., opäť pokračuje 
na prestrešovaní Hokejovo-ho-

kejbalovej haly na Tatranskej 
ulici v Spišskej Belej. II. etapa 
stavby pozostáva z oplášte-
nia haly, elektroinštalácie a 
vybudovania dažďovej kana-
lizácie. Predpokladaný termín 
ukončenia prác je júl 2021.
     V areáli Hokejovo-hokejbalo-

vej haly sú umiestnené aj kon-

tajnerové šatne pre športovcov. 
Predpokladá sa, že od marca 
do novembra bude priestor haly 
využívaný hokejbalistami a od 
decembra do februára bude plo-

chu pokrývať ľad pre hokejistov 
a tiež pre rekreačné korčuľova-

nie širokej verejnosti.
  Samospráva zároveň dala
spracovať projektovú dokumen-

táciu rekonštrukcie miestnej 
komunikácie na Tatranskej ulici, 
ktorá bude zahŕňať aj vybudo-
vanie zázemia k Hokejovo-
-hokejbalovej hale (záchytné 
parkoviská, odstavné plochy a 
zeleň).

Informácia o budovaní optickej siete
     V našom meste v súčasnosti 
prebiehajú zásahy do verejného 
priestranstva formou rozkopá-

vok a riadených pretlakov peších 
miestnych komunikácií, cestnej 
zelene či miestnych komunikácií 
v súvislosti so zriaďovaním línio-
vej stavby – telekomunikačnej 
siete. Investormi sú spoloč-
nosti Slovak Telekom, a. s., a
HGdata, s. r. o. Dodávateľ prác 
postupuje so zemnými a výko-

povými prácami po častiach.
     Stavebný úrad povolil rozsia-
hlu líniovú stavbu v meste Spiš-

ská Belá územným rozhodnutím 
už v roku 2018. K projektu sa 
vyjadrovali príslušné správne 
orgány vrátane Krajského pa-
miatkového úradu Prešov, preto-

že práce sa dotýkajú aj Pamiat-
kovej zóny Spišská Belá. V niek-

torých častiach mesta sa práce 
v minulosti zdržali. V súčasnosti 
je však už spolupráca investorov 
s realizátorom zemných a výko-

pových prác efektívna. Poklád-

ka optickej telekomunikačnej

siete prebieha bez výraznejších 
prieťahov. Napriek tomu sa 
však projektový manažér stav-
by obrátil na samosprávu s 
prosbou o zhovievavosť obča-
nov do času, kým sa zreali-
zujú spätné úpravy dotknutých
pozemkov.
    Mesto Spišská Belá vydalo
realizátorovi prác súhlas so
zásahom do pozemkov vo vlast-
níctve mesta, ako aj rozhodnutie 
o zvláštnom užívaní miestnych 
komunikácií s určením podmie-
nok, ktoré je potrebné dodržať. 
Po zrealizovaní líniovej stav-
by v Spišskej Belej sa začne s 
jej realizáciou aj v Strážkach.
       Zástupcovia uvedených spo-

ločností postupne navštevujú 
jednotlivé domácnosti a okrem 
toho, že spolu s budúcimi užíva-

teľmi optickej siete kooperujú na 
privedení optického vlákna do 
nehnuteľností, komunikujú tiež 
možnosti pripojenia aj podmien-

ky, za akých je možné pripojenie 
zrealizovať.

Oprava výtlkov na našich cestách
       Poverení zamestnanci mesta 
realizujú každoročne po zimnej 
sezóne monitoring stavu miest-
nych komunikácií. Po uplynulej 
zime bolo na našich cestách 
zaznamenaných opäť niekoľko 
kritických úsekov. Vedeniu mes-

ta záleží na bezpečnosti moto-

rových aj nemotorových účast-
níkov cestnej premávky a preto 
sa problém s poškodeniami a 
výtlkmi na miestnych komuniká-

ciách snaží včas riešiť. Opravu 
výtlkov samospráva zadala 

dodávateľovi prác – spo-
ločnosti Mestský podnik 
Spišská Belá, s. r. o. Zamest-
nanci tejto spoločnosti budú 
postupne vykonávať revíziu
poškodených miestnych komu-
nikácií v Spišskej Belej aj v

Strážkach. V rámci opravy
miestnych komunikácií sa zre-

alizuje aj oprava poškodených 
zvodidiel na Hviezdoslavovej
ulici. Všetky uvedené práce 
budú financované z rozpočtu 
mesta.
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V zdravotnom stredisku je schodisková plošina pre imobilných
Schodisková plošina je sloven-

skej výroby (GRD Krupina) a 
samospráva verí, že bude dobre 
slúžiť svojmu účelu.
       Potrebné je rešpektovať pod-
mienky užívania:
1.  Šikmá schodisková plošina je 
určená pre pacientov so zníže-
nou pohybovou schopnosťou 
a pre imobilných pacientov 

smerujúcich do niektorej z am-

bulancií sídliacich na poschodí 
zdravotného strediska.

2.  V prípade záujmu o využitie 
schodiskovej plošiny je nevy-
hnutné kontaktovať zdra-
votnú sestru z ambulancie 
telefonicky alebo osobne
(prostredníctvom sprevádzajú-

cej osoby).
3.  Zariadenie smie obsluhovať
výlučne zaškolená osoba 
(napr. zdravotná sestra, le-
kár/ka). Manipulácia so šikmou 
schodiskovou plošinou inými 
osobami je zakázaná.

4.    Počas jazdy na plošine je po-

trebné sedieť (na integrovanej 
sedačke alebo invalidnom vozí-
ku) a držať sa madiel plošiny.
5.  Je zakázané sa odparkova-

nej plošiny dotýkať a tiež zdr-
žiavať sa v jej blízkosti počas 
chodu – vstup iných osôb na 
schodisko v čase chodu plošiny 
je zakázaný.

Mgr. Ľubomír German, vedúci 
odboru vnútornej správy

      Začiatkom marca 2021 bola 
v priestoroch Zdravotného stre-

diska v Spišskej Belej inštalo-

vaná nová šikmá schodisková 
plošina, ktorá umožňuje ľahšie 
sa dostať do ambulancií na pos-
chodí pacientom so zníženou 
pohybovou schopnosťou, resp. 
ľuďom odkázaným na invalidný 
vozík.
     Túto investičnú akciu hradi-
lo mesto z vlastných zdrojov a 
zrealizovala ju firma Ridop s. r. o.

Antigénové testovanie v spoločnosti umenia
  Vážení priatelia umenia, 
veríme, že vám práce našich 
žiakov skrátia čakanie v od-
berovom mieste. Pre tých z 
vás, ktorí si práce budú chcieť 
pozrieť detailnejšie (na odbe-

rovom mieste to nie je možné z 
dôvodu dodržiavania odstupov 
a epidemiologických opatrení), 
je k dispozícii virtuálna galéria 
na kanáli YouTube, webovom
sídle ZUŠ, facebookovej stránke
ZUŠ a tiež na stránke mesta 
Spišská Belá. Virtuálna výstava 
je obohatená aj o ďalšie prá-

ce z dištančnej výučby žiakov 
ZUŠ Ladislava Mednyánszke-
ho, ako aj o práce žiakov z 
partnerskej ZUŠ Vysoké Mýto
z Čiech.
  Všetkým prajeme pevné
zdravie a radosť z prichádza-
júcich slnečných dní, ktoré sú, 
verme, predzvesťou a nádejou 
našich úsmevov bez rúšok.

Mgr. Zuzana Kosturko,
DiS. art, riaditeľka

ZUŠ L. Mednynánszkeho

  V náročných dňoch, keď
všade naokolo panuje neistota 
a absentuje sociálny kontakt, sa 
Základná umelecká škola Ladi-
slava Mednyánszkeho rozhodla, 
že využije minimálne možnosť 
spríjemniť ľuďom momentálne

nevyhnutnú potrebu testovania 
na COVID-19. V odberovom 
mieste v Dennom centre v Stráž-

kach sa v týchto dňoch testujúci 
stretnú s výtvarným umením.
       Diela, ktoré sú tam vystave-

né, vytvorili žiaci ZUŠ Ladislava

Mednyánszkeho počas dištanč-

ného vyučovania. Galériu týchto 
diel inštalovali učiteľky výtvarné-

ho odboru mimo prevádzkových 
hodín odberového miesta. Veľ-
mi im pomohli aj zamestnanci 
Mestského úradu Spišská Belá, 
ktorí všetky práce laminovali, 
aby ich tak ochránili pred zne-

hodnotením dezinfekciou. 
       Veľké poďakovanie a uznanie 
patrí deťom, ktoré sú už dlhý čas 
zavreté za obrazovkami monito-

rov a telefónov a napriek tomu 
sa s chuťou zapájajú do výučby 
a pretavujú svoje poznatky, zruč-

nosti a vedomosti do diel ,,len“ 
za teoretického opisu a názor-
ných ukážok učiteľky ,,na druhej 
strane“. Vďaka však patrí aj ro-

dičom, bez ktorých by sa ZUŠ k 
prácam svojich žiakov nedosta-
la. Rodičia sa stali predĺženými
rukami učiteľov. Práce svojich 
detí učiteľom fotia a zasielajú 
na konzultácie, čím pre svoje 
deti a pre fungovanie základnej 
umeleckej školy robia úctyhodnú 
prácu.

Postupný návrat žiakov do školských lavíc
    Protipandemické opatrenia
na Slovensku si vyžiadali aj pol-
ročné dištančné vzdelávanie 
žiakov 2. stupňa oboch základ-
ných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská Belá. 
Na základe platného uznesenia 
vlády a rozhodnutia ministra 
školstva sa však koncom apríla 
postupne títo žiaci vrátili do škôl. 
Od pondelka 19. apríla 2021 sa 
do škôl vrátili ôsmaci a deviataci. 
Na dištančnej výučbe naďalej 
ešte zostali piataci až siedmaci.
      Od pondelka 26. apríla 2021 
sa vzhľadom na uvoľňovanie 
opatrení proti ochoreniu CO-

VID-19 na Slovensku v školstve 
zavedie do praxe tzv. regionálny 
COVID AUTOMAT. Podľa neho 
bude možné v okresoch, ktoré 
budú v inom ako vo IV. stupni 

varovania, nanovo obnoviť
prezenčné vzdelávanie okrem
ôsmakov a deviatakov ešte aj 
pre piatakov, šiestakov a sied-

makov. Informáciu o tom, v akej 
situácii sa okres Kežmarok
nachádza – a aké opatrenia v 
školstve v ňom momentálne 
podľa regionálneho COVID
AUTOMAT-u platia, verejnosť 
dostane od 21. apríla 2021 kaž-

dý týždeň v stredu na webovom 
sídle Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Podľa 
COVID AUTOMAT-u potom ško-

ly budú otvárať (alebo zatvá-

rať) svoje brány pre jednotlivé 
stupne škôl na týždennej báze 
(podľa aktuálnej ,,kovidovej“
situácie v okrese).
    Pri fyzickom nástupe žia-
kov druhého stupňa do školy

musí byť preukázaný negatív-
ny test žiaka a jedného rodiča 

alebo výnimka z testovania po 
prekonaní ochorenia COVID-19 
(nie staršia ako 3 mesiace). Ak-
ceptované sú testy kloktaním 
(žiakov), antigénové alebo 
PCR testy. Žiaci 1. stupňa zá-

kladných škôl sa naďalej učia v 
škole a negatívnym výsledkom 
testu v 7-dňových cykloch sa 
preukazuje iba rodič.
     Rodičia, žiaci aj zamestnan-
ci škôl môžu absolvovať antigé-

nové testovanie aj v mobilných 
odberových miestach, ktoré sú k 
dispozícii na území nášho mes-

ta. Testovanie žiakov kloktaním 
realizujú školy podľa svojich 
podmienok. Platnosť testu pri 
vstupe do školy je v súčas-
nosti 7 kalendárnych dní pre

všetkých aktérov, ktorí sa
dostávajú do školy.
   Materská škola (vrátane jej 
všetkých elokovaných praco-

vísk) pokračuje v prevádzke 
pre všetky deti (nielen pre deti 
zamestnancov kritickej infra-

štruktúry či tých rodičov, ktorí 
nemôžu pracovať z domu).
   Pre všetkých stravníkov v
prezenčnej výučbe zároveň obe 
školské jedálne v meste Spišská 
Belá obnovujú svoju prevádzku 
v plnom rozsahu.
  Konkrétne, vždy aktuálne
informácie jednotlivých škôl k 
zmenám vo forme vzdelávania, 
je potrebné sledovať na webo-

vých sídlach škôl.

PhDr. Edita Svocáková,
školský úrad
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      Spišská Belá si v tomto roku pripomína 
významné jubileum vo svojej histórii, ktorým 
je 750. výročie udelenia mestských práv.
        V súčasnosti je na Slovensku 141 miest 
a podľa súčasnej legislatívy môže Národná 
rada Slovenskej republiky vždy k 1. januáru 
na návrh vlády vyhlásiť za mesto tú obec, 
ktorá: je hospodárskym, administratívnym a 
kultúrnym centrom alebo centrom cestovné-

ho ruchu, alebo kúpeľným miestom; zabez-

pečuje služby aj pre obyvateľov okolitých 
obcí; má zabezpečené dopravné spojenie s 
okolitými obcami; má aspoň v časti územia 
mestský charakter zástavby; má najmenej 
5 000 obyvateľov. Obec možno vyhlásiť za 
mesto, aj keď nespĺňa podmienku počtu 
obyvateľov ak je to opodstatnené vzhľadom 
na splnenie ostatných uvedených predpo-

kladov. Podaniu žiadosti o pridelenie posta-

venia mesta musí predchádzať referendum 
obyvateľov obce.
     V 13. storočí však pre udelenie mest-
ských práv platili celkom iné pravidlá.
       Spišská Belá patrí k veľmi starým mes-

tám. Nemeckí kolonisti, ktorí prišli na územie 
terajšej Spišskej Belej pravdepodobne už 
koncom 12. storočia, a hlavne po tatárskom 
vpáde, sa tak na Spiši, ako aj v celom Uhor-
sku riadili vlastným právom, ktoré uznávali a 
potvrdzovali aj uhorskí panovníci.
     Uhorský kráľ Štefan V. v roku 1271
udelil komunite spišských nemeckých 
miest kolektívne mestské privilégia, čím 
sa stali slobodnými mestami. Riadili sa 
vlastným spišskonemeckým právom (Zipser 
Willkür) a vytvorili samosprávny celok – Spo-

ločenstvo spišských Sasov, ktoré sa od roku 
1344 nazývalo Spoločenstvo 24 kráľovských 
miest, do ktorého patrila aj Spišská Belá.
      Privilégium uhorského kráľa Štefana V. 
ktoré sa zachovalo v odpise z roku 1420  je 
uložené v Štátnom archíve v Levoči. Listina 
je latinská a v slovenskom preklade znie 
doslovne takto: „Štefan, z božej milosti kráľ 
Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srb-
ska, Galície, Lodomerie, Kumánska a Bul-
harska, pozdravenie všetkým v Spasiteľovi 
všetkých, ak terajším ako aj budúcim, ktorí 
nazrú do tejto listiny. Nesmiernosť kráľovskej 
vznešenosti, ktorá sa má honosiť majetnos-
ťou poddaných a množstvom ľudu, milosti-
ve zvykne riadiť formu slobody, poplatkov a 
služieb svojich poddaných, aby sa vzmáhal 
počet tých, čo požívajú určité práva. Týmto 
chcem dať na všeobecnú známosť, že keď o 

smrti blahej pamäti pána Bela, vynikajúceho 
kráľa Uhorska, nášho drahého otca, prešla 
na nás kráľovská moc nástupníckym právom 
a právom dedičstva, zaľúbilo sa nám okrem 
iného obnoviť slobodu našich verných hostí 
Sasov zo Spiša, priznajúc im takýto stav a 
milosť slobody“.  Ide teda o osobnú slobo-

du, predstavujúcu takú výsadu, podľa ktorej 
neboli podriadení žiadnemu zemepánovi, 
nemuseli pre neho robotovať či odvádzať na-

turálnu rentu. Slobodne si mohli užívať svoje 
domy, polia a lesy, za čo boli povinní platiť 
presne stanovenú pozemkovú daň.
    Z osobnej slobody vyplývali aj ďalšie
výsady, najmä právo vlastniť a scudzovať 
majetok, právo dedenia, právo študovať a 
vykonávať rôzne zamestnania, právo sťaho-

vania a iné.
  Privilégium potvrdzovalo právo samo-
správy miest, podľa ktorého si mohlo každé 
z nich každoročne zvoliť vlastného richtára 
a mestskú radu, ale tiež malo možnosť slo-

bodnej voľby farára a používania desiatku. 
Obyvatelia týchto miest boli slobodnými ob-

čanmi, majiteľmi pozemkov a lesov, s ktorými 
mohli voľne disponovať. Nesmel ich súdiť nik 
okrem vlastného richtára a rady, prípadne 
hlavného sudcu, a to ani v prípade, že by sa 
zločinu dopustili inde.
       Uvedenou listinou boli presne vymedze-
né a obmedzené aj vojenské povinnosti mes-

tečiek, a to na 50 ozbrojených kopijníkov, 
ktorých museli postaviť v prípade vojny ale-

bo mimoriadneho cvičenia. Významné bolo 
aj právo rybolovu a poľovačky, právo klčo-
vania lesov a premieňania ich na úžitkovú 
pôdu, právo vyhľadávania a dobývania rúd. 
Obyvatelia získali aj právo vykonávať re-
meslo a obchod a menšie regálne práva, ako 
právo variť a čapovať pivo a lieh a pod. Medzi 
ich povinnosti patrila povinnosť každoročne 
vymieňať mince za kráľovské, z čoho mal 
štát veľký úžitok.
     Postupne sa tieto mestské práva a vý-
sady po stáročia rozširovali. Vďaka mest-
ským právam sa Spišská Belá postupne 
stávala významným prosperujúcim spiš-
ským mestom. Základom prosperity mesta 
sa stali rozsiahle mestské pasienky v Tatrách 
s rozvinutým chovom oviec a dobytka, mest-
ské lesy s kvalitným drevom a úrodné rovina-

té polia v blízkosti mesta. Veľký význam pre 
rozvoj obchodovania malo získanie privilégia 
konať týždňové trhy.
       V mestách všetky výsady používali iba 

750. výročie udelenia mestských práv
mešťania. Do meštianskeho stavu mohol byť
prijatý každý, musel však spĺňať isté pod-
mienky: pochádzať zo zákonného manžel-
stva, byť mravne bezúhonný, vyučený maj-
ster v niektorom remesle, musel vlastniť dom 
s poľnohospodárskym majetkom, zaplatiť 
určitú taxu za prijatie a byť plnoletý. Nový 
mešťan musel pri prijatí zložiť sľub.
  Veľké spišské privilégium dalo základ
stáročnému rozvoju Spiša. Umožnilo vytvo-

renie pozoruhodnej kultúry, umožnilo hospo-

dársky rozvoj spišských miest. Ojedinelým 
bolo v tom, že to bolo v podstate privilégium 
udelené nie jednému mestu, ale celému 
súboru miest. A v tom bola aj jeho nevýhoda 
z dnešného hľadiska. Na základe tohto privi-
légia vzniklo na Spiši na malej ploche veľké 
množstvo miest, z ktorých každé bolo sa-

mostatné a autonómne. Hustota miest bola 
najvyššia pri Poprade, kde v tesnej blízkosti 
vzniklo až päť samostatných miest so svojim 
remeslom a svojimi trhmi. Spišská Belá, tak 
ako napr. Ľubica, Vrbov či Tvarožná, leží ne-

ďaleko od Kežmarku. To neumožnilo, aby sa 
jedno z týchto miest vyvinulo vo veľké výz-
namné mesto, ako ich v súčasnosti vidíme v 
Európe. Pokúsila sa o to Levoča i Kežmarok 
tým, že sa z Provincie spišských Sasov oslo-

bodili a premenili sa na slobodné kráľovské 
mestá. Konkurencia tu však ostala a tak vzni-
kol spišský fenomén – mnoho malých, aj 
keď kultúrne vyvinutých miest na malej 
ploche. Vďaka privilégiu z roku 1271 je Spiš 
tým, čím sa dnes prezentuje.
    Mesto Spišská Belá sa neustále mení,
vyvíja sa. Stačí sa pozrieť na staré fotografie 
alebo sa porozprávať so „starými“ Beľanmi. 
Tí ešte pamätajú, do ktorého domu si cho-

dievali po čerstvo upečený chlieb alebo ako 
to vyzeralo v Belanských kúpeľoch, v časoch 
ich prosperity (keď ešte v mnohých domác-

nostiach chýbali kúpeľne a rodičia chodili 
svoje deti umývať práve tam). Dnešní tridsiat-
nici budú pred svojimi vnúčatami spomínať 
na celkom iné veci a udalosti, možno na vý-

stavbu cyklotrás, nových domových štvrtí… 
A ako bude Spišská Belá vyzerať napr. o 
päťdesiat rokov? To síce nemôžeme vedieť, 
ale môžeme to ovplyvniť. Každý môže svo-

jou troškou prispieť k tomu, aby Spišská Belá 
bola pekným, bezpečným a prosperujúcim 
mestom, na ktoré môžu byť jeho obyvatelia 
hrdí.

spracovala: Mgr. Marta Grivalská,
oddelenie kultúry

Deň oslobodenia mesta Spišská Belá
    Dňa 27. januára 2021 uply-

nulo 76 rokov od oslobodenia 
mesta Spišská Belá. Tohto roku 
si výročie tejto historickej uda-

losti pripomenuli členky miest-
nej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovní-
kov Daniela Lineková a Daniela 
Vargová v skromnej atmosfére 
ovplyvnenej prísnymi pandemic-

kými opatreniami. Na miestnom 
cintoríne položili veniec na hrob 
neznámeho sovietskeho vojaka. 
Za udržiavanie tejto tradície im 
vedenie mesta ďakuje.
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Samospráva rozdistribuovala respirátory FFP2 pre školy
Samospráva verí, že aj takým 
spôsobom dokážeme bezpečne 
prejsť cez toto neľahké obdobie 
pandémie spôsobenej šírením 
koronavírusu.

PhDr. Edita Svocáková,
školský úrad

   Školy v našom meste sú
pre deti v materskej škole a na 
1. stupni oboch základných škôl 
(vrátane ŠKD, školských jedální 
a ZUŠ) zatiaľ otvorené v režime, 
ako to dovoľujú platné predpisy.
     Mnohí pedagogickí zamest-
nanci už využili možnosť vakci-
nácie proti COVID-19, aby chrá-

nili seba i svoje okolie. Napriek 
tomu je aj v školskom prostredí 
naďalej dôležité používať osob-

né ochranné prostriedky – nie-
len učiteľmi, ale aj ostatnými 
zamestnancami, ktorí sú denne 
v interakcii s množstvom sociál-
nych kontaktov v rámci tejto ko-

munity.
    Mesto Spišská Belá si uve-

domuje potrebu chrániť zdravie 
zamestnancov škôl vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Za-
bezpečilo preto dovoz dostup-

ných osobných ochranných pro-
striedkov (podľa počtu zamest-
nancov v školách), ktoré už po 
2. raz od obnovenia prezenčnej 
prevádzky škôl vo februári 2021 
(rúška, respirátory, štíty), zado-
vážilo Ministerstvo školstva SR 
od Správy štátnych hmotných re-

zerv SR prostredníctvom Okres-

ného úradu PO – odboru školstva.
    Do mestských škôl tak bolo 
v piatok 12. marca 2021 rozdis-

tribuovaných 560 respirátorov 
FFP2, ktoré sú v interiéroch 
(všeobecne všade vo verejných 
priestoroch, nielen v školách) od 
15. marca 2021 povinné. Rovna-

ko sa mesto Spišská Belá posta-

ralo aj o distribúciu respirátorov 
do materských a základných 
škôl v obciach, ktoré patria do 
spoločného Školského úradu 
Spišská Belá (spolu 744 respi-
rátorov do Holumnice, Toporca, 
Slovenskej Vsi a Krížovej Vsi).

       Historicky prvé plne elektronické Sčítanie 
obyvateľov domov a bytov 2021 sa dostá-

va do poslednej zberovej fázy. Elektronické 
samosčítanie obyvateľov (bez asistovaného 
sčítania) sa realizovalo od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021 a v našom meste sa 
elektronicky sčítalo presne 6 034 oby-
vateľov, čo predstavuje 87,88 % zo všet-
kých. Tí, ktorí sa elektronicky nesčítali, budú 
musieť v najbližších mesiacoch navštíviť 
kontaktné miesto na mestskom úrade, ale-

bo zavolať do svojej domácnosti sčítacieho 
asistenta. Inak im hrozí pokuta až do výšky 
250 eur.
    Asistované sčítanie obyvateľov je ur-
čené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať 
sami ani s pomocou blízkej osoby. Termín 
asistovaného sčítania určí predseda Štatis-
tického úradu SR na základe epidemickej

situácie na Slovensku. Asistované sčítanie 
prebehne najneskôr do 31. októbra 2021, ale 
potrvá len 6 týždňov.
   Samospráva začala s prípravou na
asistované sčítanie. Príprava spočíva
najmä v zriadení kontaktného miesta a z
vyškolenia sčítacích asistentov. Na túto prí-
pravu má mesto 21 dní.
    V Spišskej Belej budú piati sčítací
asistenti: Mgr. Eva Ďurišová, Mgr. Katarína 
Hradická, Bc. Branislav Mahút, Mgr. Anna 
Sisková a Mgr. Darina Václavová.
   Na kontaktnom mieste sa bude môcť
obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú 
mu samospráva dá k dispozícii, alebo mu 
na požiadanie pomôže stacionárny asistent. 
Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek 
kontaktnom mieste bez ohľadu na jeho trvalý 
pobyt. Zoznam kontaktných miest bude zve-

rejnený na webstránke www.scitanie.sk.
         Obyvateľ má možnosť požiadať o pomoc 
aj mobilného asistenta, ktorý príde k nemu 
domov s tabletom, aby ho v pohodlí domova 
sčítal. Číslo call centra bude zverejnené po 
spustení asistovaného sčítania na stránke 
www.scitanie.sk. Po objednaní si mobilného 
asistenta tento kontaktuje obyvateľa tele-

fonicky, aby si s ním dohodol presný termín 
návštevy u neho doma. Každá osoba, ktorá 
bude pracovať s dátami obyvateľov, bude 
preverená a zaškolená. Na stacionárnych a 
mobilných asistentov kladie osobitý dôraz aj 
zákon o sčítaní.
    Každý mobilný asistent bude vyba-
vený preukazom mobilného asistenta, 
ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. 
Preukaz bude obsahovať meno a priezvisko 
asistenta, identifikátor asistenta sčítania a 
evidenčné číslo preukazu asistenta. Totož-

nosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na 
základe predchádzajúceho objednania na 
čísle call centra alebo na mestskom úrade, 
je možné si spätne overiť. Odporúčame oby-

vateľom, aby si pri prvom telefonáte s mobil-
ným asistentom vyžiadali od neho jeho celé 
meno a evidenčné číslo preukazu mobilného 
asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta 
sčítania. Na základe týchto údajov je možné 
si overiť totožnosť asistenta na mestskom 
úrade.
    UPOZORŇUJEME, že žiaden sčítací 
asistent nechodí do domácností proak-
tívne (z vlastnej iniciatívy). Ak sa s takýmto 
postupom stretnete, dôrazne odporúčame 
nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu 
a kontaktovať políciu.

Sčítanie obyvateľov 2021

Existujú dve možnosti sčítania sa s pomocou asistenta:
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Marec – mesiac knihy
tívneho vyučovania vytvárala 
skupiny, ktoré mali za úlohu opí-
sať a nakresliť postavu z knihy 
Matilda a potom ju predstaviť 
svojim spolužiakom. V rámci 
prípravy na monitorovanie 
úrovne čitateľskej gramot-
nosti (PIRLS) žiakov 4. roční-
ka, sa počas vyučovacích ho-
dín oboznamovali s rôznymi 
typmi úloh a skúmali čitateľ-
ské kompetencie štvrtákov.

Mgr. Katarína Čížiková,
ZŠ M. R. Štefánika

    Kniha, najväčší priateľ člo-

veka, od nepamäti patrí medzi 
neodmysliteľných spoločníkov 
mladých či starých. Prečo si me-

siac knihy pripomíname práve v 
marci?
   Marec - mesiac knihy bol
prvýkrát v bývalom Českoslo-

vensku vyhlásený v roku 1955 

na počesť Mateja Hrebendu, ako 
snaha o udržanie a podporenie 
trvalého záujmu o knihy. Matej 
Hrebenda bol ľudový spisovateľ 
a šíriteľ slovenskej a českej kni-
hy. Narodil sa aj zomrel v marci. 

Počas svojho života sa veno-

val zbieraniu kníh a čítanie mal 
rád aj napriek tomu, že celý ži-
vot trpel silnou poruchou zraku. 
Na svojich cestách zachraňoval 
výtlačky pred pálením či vyho-

dením. Martin Hrebenda okrem 
kníh zbieral aj ľudové piesne či 
rozprávky a prispel k vybudo-

vaniu viacerých knižníc. Svoju 
súkromnú zbierku kníh daroval
Matici slovenskej a prvému slo-
venskému Gymnáziu v Revú-
cej.
     Aj preto sa pedagógovia zo

Základnej školy M. R. Štefánika 
v marci – mesiaci knihy, rozhodli 
upriamiť pozornosť svojich žia-

kov práve na knihu a literatúru 
v podobe rôznorodých aktivít. V 
IV. A triede pribudol do skupiny 
obľúbených spisovateľov David 
Walliams. Žiaci sa vzdelávali aj 
v oblasti pocitov s knihami Iry-

ny Zelyk. Vyhlásená bola súťaž 
o najväčšieho čitateľa a čita-

teľské denníky sa preto zaplnili 
prečítanými knihami. Tesne pred 
veľkonočnými prázdninami IV. A
trieda počas hodiny koopera-

Voda je dar – budúcnosť vody
    Voda je pre ľudstvo nenahra-

diteľná a patrične by sme ňou 
mali vedieť zaobchádzať. Tak-

tiež je však potrebné poukázať 
na dôležitý význam pitného 
režimu pre ľudský život. Žiaci 
II. B a III. A triedy sa zapojili do 
súťaže organizovanej Technic-

kou univerzitou v Košiciach pod 
názvom Budúcnosť vody. Na 
hodinách prírodovedy a prvou-

ky sa žiaci s vyučujúcimi veľa 
rozprávali o dôležitosti vody a 
posolstvo, ktoré si z diskusií od-

niesli stvárnili vo svojich výtvar-
ných prácach, ktoré poslali do 
spomenutej súťaže. 

PhDr. Džerengová a
Mgr. Gotzmannová,

ZŠ M. R. Štefánika

Svetový deň vody
ľudstvo naozaj tá najvzácnejšia 
tekutina na Zemi a je pravde-

podobné, že žiaci ňou odteraz 
budú viac šetriť a dbať o to, aby 
ju neznečisťovali.

Mgr. Gabriela Krasuľová,
ZŠ J. M. Petzvala

      V pondelok 22. marca sa ZŠ 
J. M. Petzvala premenila na
oceán plný malých modrých 
kvapôčok – žiakov, ktorí vo všet-
kých triedach na prvom stupni 
oslávili Svetový deň vody.
   Pani učiteľky pripravili pre
svojich žiakov deň plný prekva-

pení a zaujímavých aktivít. Všet-
ci si tak pripomenuli, aká je voda 
na našej modrej planéte vzácna, 
a preto ju musíme chrániť a
neznečisťovať.
    Mladší žiaci sa dozvedeli, 
čo je kolobeh vody, hrali sa na 
vodnú kvapku, z interaktívnej 
tabule a z knižiek zistili o vode 
množstvo nových zaujímavostí. 
Vytvorili plagáty a krásne vý-
kresy, napísali o vode báseň, 
spoznali, že bez vody nie je 
možný život, skúmali rozpust-
nosť látok vo vode, naučili sa 
čo je filtrácia a čo usadzovanie. 
Rozmýšľali spoločne aj o tom, 
ako môžu pitnou vodou šetriť. 
Najmladšie deti najviac zaujala 
aktivita „Kto skôr vypije pohár 
vody so slamkou?“.

       Svetový deň vody si pripome-
nuli aktivitami počas dištančné-

ho vyučovania aj žiaci na dru-

hom stupni. Najaktívnejší boli
žiaci zo 6. A triedy. Mnohí vytvo-

rili krásne projekty, ktoré vystihu-

jú vzácnosť vody vo všetkých jej 
formách na Zemi. Tým sa pripo-

jili ku všetkým, ktorí si Svetový 
deň vody pripomínajú už od roku 
1993 - vyhlasuje ho Organizácia 
spojených národov.
   Skvelým žiakom a vyuču-
júcim zo ZŠ J. M. Petzvala pa-
trí veľká vďaka za absolvované 
vzdelávanie hrou. Voda je pre
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Ocenenie ZŠ M. R. Štefánika v súťaži Hovorme o jedle
nie. Za úspech jej patrí gratulá-

cia, no a poďakovanie si zaslúži 
pani učiteľka Mgr. Natália Labu-

sová, ktorá žiačku na súťaž pri-
pravovala.

vedenie ZŠ M. R. Štefánika

     Už po šiesty krát sa ZŠ M. 
R. Štefánika zapojila do súťa-

že HOVORME O JEDLE. VIII. 
ročník súťaže prebiehal pod 
záštitou Ministerstva pôdohos-

podárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky a Minis-

terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky v 
mesiaci október. Žiaci sa za sťa-

žených podmienok pod vedením 
učiteľov celý týždeň podieľali na 
aktivitách podľa vyhlásených 
denných tém.

    Práca a aktivita žiakov a
učiteľov na Základnej škole 
M. R. Štefánika bola ocenená 
Zlatým pásmom.
      Žiačka VII. A triedy Natália 
Andrášová získala cenu vo vý-

tvarnej súťaži: Chutné maľova-

Výsledky našich škôl v okresných olympiádach

Viac aktuálnych 
informácií a článkov

nájdete na webe
www.spisskabela.sk

Projekty Čítame radi a Enter
špeciálny mikropočítač, ktorý 
pred 4 rokmi vytvorila britská te-

levízia BBC na podporu výučby 
informatiky. Na základnej doske 
sú dva porty, 25 LED diód, ktoré
tvoria základný displej, 2 tlači-
dlá, akcelerometer, gyroskop a 
niekoľko ďalších senzorov. Žiaci 
sa vďaka uvedenému projektu 
naučia základy programovania 
a budú si tiež rozvíjať manuál-
nu aj technickú zručnosť. Z na-

dácie PONTIS, vďaka podpo-
re spoločnosti Telekom, škola 
na tento projekt získala 1000 
eur. Projekt sa realizuje od de-
cembra 2020 a potrvá do júna
2021.

Mgr. Soňa Fodorová a
RNDr. Emil Valek, PhD.,

ZŠ J. M. Petzvala

      Zaujať deti knihou a vypes-

tovať u nich kladný vzťah k číta-

niu nie je jednoduché. Jednou 
z možností môže byť funkčná a 
živá školská knižnica so zaují-
mavými projektami a podujatia-

mi pripravenými s deťmi a pre 
deti, ako aj pestrá ponuka kníh 
rôznych žánrov. Knižný fond 
školskej knižnice Základnej ško-

ly J. M. Petzvala je každoročne 
dopĺňaný novými zaujímavými 
titulmi z oblasti beletrie, ale aj 
náučnej literatúry.
   V tomto školskom roku zá-
kladnej škole Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky v spoluprá-

ci so Združením vydavateľov a 
kníhkupcov Slovenskej republiky
ponúklo možnosť požiadať o
poskytnutie finančných pros-
triedkov na rozvojový projekt

Čítame radi. Výzva bola určená 
všetkým verejným, cirkevným a 
súkromným základným školám 
na nákup detských a mládežníc-

kych kníh. Cieľom projektu bola 
podpora čitateľskej gramotnosti 
nákupom detských a mládežníc-

kych kníh. Ku kritériám na splne-

nie cieľa výzvy patrili doterajšie, 
ale aj plánované aktivity v oblasti 
rozvoja čitateľskej gramotnosti 
a spolupráca s miestnym kníh-
kupectvom. Žiadosť ZŠ J. M. 
Petzvala bola po posúdení ko-

misiou jednou z najúspešnejších
a škola tak získala maximálnu 
možnú sumu 800 eur. Knihy 
vyberali podľa odporúčaní od-

borníkov na detskú literatúru a 
v spolupráci s vyučujúcimi rôz-

nych predmetov. Pedagógovia 
dúfajú, že knihy budú pre deti 
zaujímavé a atraktívne, a že im

pomôžu rásť osobnostne, ale i 
vedomostne. Je symbolické, že 
nové knihy do školskej knižnice 
pribudli práve v mesiaci marec, 
ktorý je všetkým známy ako me-

siac kníh. Nové knihy budú iste 
prínosom pre všetkých žiakov i 
učiteľov školy.
      Druhým projektom, v ktorom 
bola ZŠ J. M. Petzvala úspešná
na prelome rokov 2020 / 2021, 
bol projekt ENTER. Hlavným 
cieľom projektu bolo sprístupniť 
žiakom druhého stupňa zaují-
mavou a interaktívnou formou 
svet digitálnych technológií a 
programovania prostredníctvom
micro:bitov. Micro:bity sú vyu-

žiteľné nielen na hodinách in-

formatiky, ale čiastočne aj na 
hodinách fyziky a techniky. Ide 
aj o rozvoj vzťahov v kolektíve 
a pri tímovej práci. Micro:bit je

Detská logická olympiáda v materskej škole
      Slovo olympiáda nám zvyčaj-
ne evokuje rôzne športy. V tomto 
prípade sa však jednalo o  preve-

renie matematického myslenia 
predškolákov. Pobyt škôlkarov 
v materskej škole pedagógovia 
spestrujú aj rôznymi vzdelávací-
mi aktivitami online formou.
   V spolupráci s celosloven-

skou organizáciou Rozumieme 
nadaným, sa materská ško-

la zapojila do Detskej logickej

olympiády. Deti riešili 8 úloh 
v skupinách aj individuálne. S 
niektorými úlohami si deti ľahko 
poradili, ale boli aj také, na ktoré 
ich bolo potrebné naviesť. Pre 
deti to bola zaujímavá skúse-

nosť. Aj keď niektoré deti nezís-

kali plný počet bodov, olympiáda 
sa im páčila a každé dieťa získa-

lo za účasť diplom.

Ivana Šimoňáková, MŠ Mierová
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Cezhraničný online koncert partnerských ZUŠ
jedinečný online Slovensko – 
český koncert. Je skvelé, že aj 
napriek objektívnym vonkajším 
nepriaznivým podmienkam vyu-
čovanie umenia žije v oboch kra-

jinách a aj vo virtuálnom pries-

tore je možné rozvíjať vzájomné 
česko – slovenské partnerstvo.

Mgr. Zuzana Kosturko,
DiS. art, riaditeľka

ZUŠ L. Mednynánszkeho

    Dištančná výučba na našich 
školách s malými prestávkami 
funguje už skoro rok. Nik by si 
pred epidémiou covidu nevedel 
predstaviť, ako sa dá ,,zo dňa na 
deň“ začať a dlhodobo vyučovať 
aj umenie cez počítač.
    Bolo nepredstaviteľné učiť v 
základnej umeleckej škole na 
diaľku, bez pravidelného syste-

matického prezenčného dohľa-

du učiteľa, ktorý usmerní, nala-

dí nástroj, predvedie hru novej 
skladby, ukáže kroky pri tanci, 
potiahne ruku so štetcom na
výtvarnej a podobne. Žiaci sa po-

čas tohto obdobia museli naučiť 
skĺbiť všetky tieto veci a zvlád-

nuť ich len za teoretickej pomoci 
vyučujúceho na druhej strane 
počítača. Ale aj napriek tomu, 
žiaci zo ZUŠ Ladislava Med-
nyánszkeho zo Spišskej Be-
lej počas dištančnej výučby

pracujú, študujú nové sklad-
by, ale rozvíjajú aj svoje ta-
nečné schopnosti či výtvarný 
talent.
  Vedenie ZUŠ Ladislava
Mednyánszkeho sa preto veľmi 
teší, že sa v čase pandémie, 
kedy je kvôli nebezpečenstvu ší-
renia koronavírusu zákaz uspo-

radúvať verejné prezenčné vy-

stúpenia, podarilo v spolupráci 
so ZUŠ Vysoké Mýto uskutočniť

Výtvarná poľsko-slovenská súťaž
      Mesto Spišská Belá ako člen 
Združenia Euroregión Tatry, 
dáva do pozornosti výtvarnú 
súťaž Euroregión ,,Tatry“ oča-

mi detí, ktorá bude prebiehať až 
do 30. júna 2021. Súťaž vyhlá-

silo Združenie Euroregión Tatry 
v spolupráci so Zväzkom Euro-
region ,,Tatry“. Povinnou súčas-

ťou každej súťažnej práce musia 
byť Tatry, ktoré spájajú Sloven-

sko a Poľsko. Formát súťažných 
výtvarných prác nesmie byť 
menší ako A4 a prípustné sú 
všetky výtvarné techniky. Vyhod-

notenie súťažných výtvarných 
prác porotou prebehne v dňoch 
05.–16. júla 2021. Porota vy-

berie celkom 3 víťazné práce,
jednu v každej kategórii:
      1. Kategória

1.- 4. ročník Základná škola,
      2. Kategória 
5.- 9. ročník Základná škola,
      3. Kategória 
1.- 4. ročník Stredná škola.
    Hlavnými hodnotiacimi krité-

riami pritom budú: nápaditosť, 
originalita a úroveň výtvarného
prevedenia. Jedna víťazná 
práca bude vyhlásená aj na
základe internetového hlasova-

nia ako Cena verejnosti.
   Uvedená výtvarná súťaž je 
zrealizovaná prostredníctvom 
Mikroprojektu pod názvom Úlo-
ha Euroregiónu ,,Tatry“ pri šírení 
kultúrneho dedičstva Poľsko–
slovenského pohraničia v rámci 
Programu cezhraničnej spolu-
práce Interreg V-A Poľsko - Slo-

vensko 2014-2020.

   Od 1. februára 2021 obsahuje Mestská 
knižnica Spišská Belá 85 zväzkov nových 
kníh pre deti a dospelých. Samospráva bola 
v rámci výzvy č. 10/2020 Fondu na podporu 
umenia v minulom kalendárnom roku
úspešná s projektom Akvizícia mestskej 
knižnice v Spišskej Belej pre rok 2020
a knižné zväzky boli zakúpené vďaka dotácii 
3 000 eur práve z uvedeného fondu.

  Medzi novinkami čitatelia nájdu napr.
detektívky od Dominika Dána, Jo Nesba, 
náučné knihy, ale aj rozprávky pre deti a 
mládež. Zamestnanci knižnice sa postarali o 
rozšírenie knižničného fondu aj o romantic-

kú a historickú literatúru obsiahnutú napr. v 
románoch Jany Pronskej, Tamery Alexande-

rovej a ďalších.

Eva Janusová, vedúca Mestskej
knižnice v Spišskej Belej

Knižné novinky v mestskej knižnici
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Pod Face clubom vznikne komunitná eko záhrada
na výučbu v praxi. Deti ich budú 
počas rôznych aktivít v klube 
poznávať, učiť sa ich pestovať, 
používať a následne aj kompos-

tovať. Pri poznávaní a využívaní 
byliniek má Face club v pláne 
spolupracovať aj s členmi Den-

ného centra (klubu dôchodcov) 
Spišská Belá. Cez odovzdanie 
ich poznatkov a skúseností, má 
dôjsť k prepájaniu generácií.
   Po realizácii projektu sa z
dvora pod Face clubom nepo-

chybne stane príjemné prostre-

die na trávenie voľných letných 
chvíľ, ako aj na realizáciu za-
ujímavých aktivít.

  Občianske združenie Ex-
pression o. z. sa v januári 2021
zapojilo s projektom Komunitná 
eko záhrada do grantovej výzvy 
Nadácie Ekopolis a spoločnosti 
Slovnaft, a. s., s názvom Zelené
oázy 2021. Spomedzi 166 po-

daných žiadostí vybrala hod-

notiaca komisia 12 najlepších 
projektov, medzi ktoré patrí aj 
Komunitná eko záhrada zo Spiš-

skej Belej. Projekt získal pria-

ciou fasády. Dvor, ktorý sa v lete 
využíva na rôzne aktivity, však 
po obnove ostal vo veľmi zaned-

banom stave. Dobrovoľníci tento 
priľahlý priestor dvora postupne 
vypratali, odstránili zvyšky sta-

vebného materiálu či odpad pre-

rastený burinou. Dvor ale ostal 
pustý a nový život mu vdýchne 
práve realizácia uvedeného pro-

jektu, na ktorej budú participovať 
mladí dobrovoľníci. Vo vyvýšenej 
časti záhrady je v pláne vysadiť 
kríky drobného ovocia a zasiať 
novú trávu. Po obvode vzniknú 
vyvýšené záhony, v ktorých sa  
budú pestovať bylinky či iné úžit-
kové rastliny. Tie budú slúžiť ajmu podporu na jeho realizáciu.

Cieľom je pretvoriť pustý a zaned-
baný dvor pod budovou Face 
clubu na príjemné prostredie 
plné byliniek či bobuľových
plodov. Tento priestor bude 
slúžiť nielen na realizáciu aktivít 
pre deti a mladých, ale bude k 
dispozícii celej komunite a všet-
kým, ktorí oň prejavia záujem.
      Budova Face clubu prešla v 
uplynulom období rekonštruk-

Projekt Komunitná eko záhrada sa zrealizuje vďaka finančnej pod-

pore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a. s., v rámci programu 
Zelené oázy.

Aké vianočné želania boli v škatuľke vianočných prianí?

povozil v hasičskom aute, pozrel 
si aj hasičskú výzbroj a výstroj, 
vyskúšal si hasičskú prilbu, ale 
na pamiatku dostal aj hasičské 
pexeso a čiapku.
    Pre deti sú Vianoce hlavne
o darčekoch a krásnej výzdobe 
s množstvom svetielok. Dospelí 
však už vedia, že sú o niečom 
inom – o láske a radosti zdieľať
pekné chvíle so svojimi naj-
bližšími.

  Domček vianočných prianí
koncom minulého roka deti v 
predvianočnom čase na námestí 
pri mestskom úrade nenašli. Na-

miesto neho sa pod vianočným 
stromčekom objavila škatuľka. 
Nie, nebola v nej Bambuľka :-) 
Bola to škatuľka, do ktorej každé 
dieťa zo Spišskej Belej a Strážok 
mohlo vložiť list so svojím via-

nočným prianím. Bola našťastie 
dostatočne veľká, a tak sa do 
nej zmestilo až 86 listov, ktoré 
deti doma napísali a s nádejou 
vložili do obálok.
   A po čom všetkom dnešné 
detské srdce túži? Zrejme nie 
je žiadnym prekvapením, že na 
prvých priečkach rebríčka via-
nočných želaní dievčat stále 
figurujú bábiky. Najmä však bá-

bika Barbie, ktorá je síce medzi 
bábikami takpovediac babičkou 
(prvá Barbie bábika bola vyro-

bená už v roku 1959), z dievčen-

ských listov však bolo jasné, 
že to nič nemení na jej popula-

rite. Chlapci ostali verní hlavne
autíčkam, motorkám, vláčikom, 
helikoptéram a legu. Ďalej sa v 
prianiach ukázalo, ktoré deti rad-

šej športujú (bicykle, korčule a 
kolobežky) a ktoré radšej sedia 
doma (tablety a mobily). Veľmi
milé bolo zistenie, že aj na-

priek dnešnej pretechnizovanej 
dobe, si mnohé deti priali pod 
stromček aj klasické knihy, plas-

telínu alebo spoločenské hry. 
Deti nezabúdali ani na svojich 

mladších súrodencov, ktorí si 
sami list napísať nemohli, keď-

že ešte nepoznajú písmenká.
Niektoré želania boli dosť po-

drobné, aby Ježiško náhodou 
niečo nepoplietol. Malá Kristínka 
napísala Ježiškovi: „Na Vianoce 
si prosím hracieho psíka, ktorý
šteká a má jazýček. Živého 
prosím nenos, lebo nás babka
vyhodí z domu. Ďakujem.“
  Jeden chlapček mal však

špeciálne želanie. Bolo ním 
povoziť sa v naozajstnom ha-

sičskom aute. Vďaka členom
Dobrovoľného hasičského zboru
Spišská Belá, na čele s Maro-

šom Vaverčákom, ktorí sú vždy 
ochotní nielen pomáhať, ale aj 
potešiť tých najmenších, sa mu 
jeho prianie splnilo. Prekvapenie 
bolo obrovské a malému Bra-

ňovi žiarili očká jasnejšie ako 
vianočná hviezda. Nielen, že sa
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Marcela Sisková - 50 rokov na matričnom úrade 
Pani Marcela Sisková sa narodila v Spišskej Belej ako najstaršia z troch sestier. S manželom spolu vychovali tri deti, synov 
Juraja a Martina a dcéru Marcelu. Na Matričnom úrade Spišská Belá pracovala päťdesiat rokov. Siedmeho apríla minulého roku 
odišla do zaslúženého dôchodku. Zaujímavý rozhovor s ňou pripravila Marta Grivalská.

•  Akou cestou ste sa dostali k práci na 
matrike?

  Po absolvovaní strednej ekonomickej
školy v Poprade som si hľadala prácu. V 
Podtatranských novinách som našla ponuku 
Okresného súdu v Starej Ľubovni, a tak som 
sa rozhodla o túto prácu uchádzať. Začala 
som tam pracovať hneď od prvého dňa, kedy 
som absolvovala vstupný pohovor. Dlho som 
sa tam však neohriala. V januári 1970 som 
sa na súde stretla s pánom Majerčákom, vte-

dajším predsedom Mestského národného 
výboru, ktorý práve potreboval sekretárku. 
Poznal ma od detstva, pretože som už ako 
žiačka účinkovala na občianskych obradoch. 
Jeho ponuka sa mi páčila. Mala som pár 
mesiacov pred vydajom a bola som rada, že 
budem môcť pracovať v mieste svojho by-
dliska. Od 1. februára 1970 som teda začala 
pracovať na Mestskom národnom výbore v 
Spišskej Belej.

• Práca na sekretariáte sa vám
nepozdávala?

      Ale áno, ba dokonca som mala možnosť 
skúsiť si prácu takmer na všetkých úsekoch 
MsNV. Potom nastalo obdobie, kedy viace-

ro mojich vtedajších kolegov odchádzalo do 
dôchodku a pán Majerčák ma vyzval, aby 
som sa rozhodla, na ktorom úseku chcem 
zakotviť. Rozhodla som sa teda pre matriku. 
Práca tam sa mi páčila najviac, zdala sa mi 
zaujímavá.

•   Čo vás na nej zaujalo?

       Všetko, je to práca s ľuďmi, vlastne od ich 
narodenia. Od kedy sa človek narodí, matrika 
ho pomyselne sprevádza až do konca života.
    Najprv som robila zástupkyňu matriká-

ra. Samostatne som začala pracovať od
1. februára 1978.

•   Ako by sme mohli matriku charakte-
rizovať? Kedy vlastne štátne matriky 
vznikli?

      Matriky sú verejnými listinami, do ktorých 
sa zapisujú skutočnosti dôležité z hľadiska 
osobného stavu osôb narodených, zosobá-

šených alebo zomrelých na určitom území. 
Matriky pôvodne vznikali ako najzákladnej-
šia forma evidencie obyvateľstva pre potreby 
cirkvi a až postupne zásahmi zo strany štátu 
získali súčasnú podobu. Zákon o matrikách 
číslo 268/1949 Zb., ktorý vstúpil do platnos-

ti 1. 1. 1950, bol prijatý s cieľom zjednotiť a 
zjednodušiť matričnú agendu v bývalej ČSR. 
Týmto zákonom boli všetky cirkevné matriky 
vedené na Slovensku do roku 1895 vyhláse-

né za majetok štátu a prešli do správy miest-
nych národných výborov.
      Časť týchto matrík (do roku 1870) bola 
ešte v tom istom roku odovzdaná do šiestich 
krajských archívov. V roku 1976 boli odovzda-

né ďalšie cirkevné matriky (vedené do roku 
1895) do štátnych oblastných archívov. Naše 
matriky sa odovzdávali do archívu v Spišskej 
Sobote, predtým do oblastného archívu v Le-

voči. V roku 1979 boli do štátnych oblastných 
archívov odovzdané aj matriky židovských 
náboženských obcí. Na mestskom úrade v 
Spišskej Belej máme v súčasnosti v trezo-

roch uložené matričné knihy od roku 1907. 
Matriky v minulosti aj v súčasnosti tvoria
jeden kompaktný celok, ktorý aj pri všetkých 
doterajších zmenách v organizácii verejnej 
správy ostal prakticky nedotknutým.
      Od presnej práce matrikárov, ktorí zapi-
sujú do matrík údaje o každom z nás od 
narodenia až po tie posledné záznamy, sa 
odvíjajú všetky ostatné evidencie. Úprave
vedenia matrík a postaveniu matrikárov boli 
venované desiatky právnych predpisov,
ktoré túto činnosť zverujú len osobám
zákonom na to určeným a zaväzujú ich pri 
výkone matričnej činnosti mlčanlivosťou.

• Ktoré obce patria do obvodu
Matričného úradu Spišská Belá?

     Matričný úrad Spišská Belá je najväčší 
v okrese Kežmarok. Skladá sa z 8 obcí (Bu-

šovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Krížová 
Ves, Podhorany, Spišská Belá a Toporec).

•   Ak sa niekto chce stať matrikárom,
akú musí mať kvalifikáciu?

     Aby človek mohol na matrike pracovať, 
musí zložiť matrikárske skúšky. Práca
matrikára zahŕňa odbornú aplikáciu nielen 
vnútroštátnych právnych noriem, ale musí 
poznať aj desiatky medzinárodných zmlúv 
a konzulárnych dohovorov a iných medzi-
národných dokumentov. Predpisov, ktorými 
sa matrika riadi je veľmi veľa. Absolvovala 
som mnoho školení v Košiciach a v Bratisla-

ve, ktoré zastrešovalo Ministerstvo vnútra SR.
Skúšky som však absolvovala naposledy v
roku 1995, kedy sa menil matričný zákon,
v dôsledku jeho prispôsobenia sa pravidlám 
Európskej únie.

• Z čoho presne pozostáva práca
matrikára?

  Základom tejto práce je vedenie kníh
narodení, manželstiev a úmrtí. V Spišskej 
Belej som viedla 8 kníh narodení a úmrtí
(za každú obec jednu). Kniha manželstiev je 
v matričnom obvode iba jedna.
    Najprv sa údaje zapíšu tam a následne 
sa vedie index zápisov do matričných kníh, 
ktorý slúži na rýchlejšie vyhľadávanie údajov.
    Do matrík za zapisujú aj dodatočné zá-
znamy, napr. pri určení otcovstva, rozvodoch, 
zmene mena a pod. Tie sa potom prikladajú 
k prvotnému spisu. Udalosti, ktoré sa týkajú 
občanov SR a udiali sa v cudzine, sa zapisu-

jú do Osobitnej matriky MVSR v Bratislave.
  K tejto práci patrilo aj osvedčovanie
podpisov. Každoročne som ich osvedčila 
okolo 2000.
    Matrikár tiež plní úlohy súvisiace s uza-
vretím manželstva a pripravuje vykonanie 
obradu uzavretia manželstva. Všetka práca, 
ktorá sa na matrike vykonáva, je a vždy musí 
byť v prospech občana.
          Matričné knihy sa v súčasnosti stále vedú 
klasickou formou. Údaje do nich sa zapisujú 
ručne, perom so špeciálnym dokumentač-

ným atramentom. Druhopisy sa odovzdávajú 
na okresný úrad. Matrikám sa však nevyhla 
ani vlna informatizácie. S príchodom počíta-

čov sa síce práca zdvojila, ale bola to zmena 
v prospech občanov. Výstupy z počítača sú 
upravené a spĺňajú normy EÚ. V dôsledku 
zvýšenej migrácie sa táto práca stala ešte 
náročnejšou pri používaní kolíznych noriem
a vyhotovovaní matričných dokladov do
cudziny.

•  Vyžaduje sa v rámci tejto práce aj
znalosť cudzích jazykov?

     Nie je to nevyhnutnosť. Ja ovládam zá-

klady francúzštiny a ruštinu, no pri svojej 
práci som tieto jazyky nikdy nevyužila. U nás 
boli staré matriky písané v maďarčine. S ich 
prekladom mi kedysi pomáhal pán lekárnik 
Leo Herz, neskôr moja kolegyňa Barbora 
Olekšáková. Využívala som tiež služby súd-

nych tlmočníkov a prekladateľských agentúr.

•    Práca na matrike je veľmi zodpoved-
ná, ale predsa nie je to trochu nuda?

      Verím, že sa takto môže javiť, ale nie je to 
pravda. Veľakrát som sa pri tejto práci „zapo-

tila“, napríklad pri prideľovaní rodných čísel. 
Do 1. 9. 1954 ľudia rodné čísla nemali, začali 
sa im prideľovať až po tomto dátume. Zapi-
sovali sa iba na základe dátumu narodenia. 
Aby sme to my matrikári občanom uľahčili, 
chodili sme za nimi do obcí a následne sme 
rodné čísla zapisovali do matrík. Bola to
skutočne mravčia práca. Po vzniku samo-

statnej SR sme zapisovali do matrík i čísla 
občianskych preukazov.
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Najpoužívanejšie mená za rok 2020
   V Spišskej Belej sa v minu-

lom kalendárnom roku narodilo 
spolu 68 novorodencov – 27 
dievčat a 41 chlapcov.
   Rebríček najčastejších diev-
čenských mien za rok 2020 
vedie Laura. Nasleduje Ema, 
Mia, Emily a Rebeka. Spome-
dzi chlapčenských mien sa naj-
väčšej popularite teší meno Do-

minik. Za ním nasleduje Matúš, 
Jakub, Radoslav a Tobias. Na 
Slovensku sa v uplynulom roku 
najobľúbenejšími dievčenskými 
menami stali Ema, Sofia a Nina.
U chlapcov dominujú mená
Jakub, Samuel a Michal. 
     Ako v minulých rokoch aj ten-
to rok pribudli v našom meste 
bábätká s netradičnými a nie

častými menami. Narodili sa 
dievčatá s menami Zoja, Eliška,
Stela či Liana a chlapci s
menami Leonid, Eliáš, Albert či 
Mikuláš.
    Zákon o mene a priezvisku 
umožňuje mať najviac tri mená. 
Nemožno určiť meno hanlivé, 
neosobné alebo domácku po-

dobu mena. Takisto nemožno

dať dieťaťu prvé meno totožné 
s menom žijúceho súrodenca 
uvedeným v matrike na prvom 
mieste. Nie je tiež možné osobe 
mužského pohlavia určiť ženské 
meno a naopak. Oficiálne slo-

venské kalendárium so zarade-

nými menami v našom kalendári 
je možné nájsť na webovom 
sídle Ministerstva kultúry SR.

    Bola som tiež súčasťou Zboru pre ob-
čianske záležitosti. Účinkoval pri uvítaní detí, 
pri sobášoch, pohreboch... Verte, že sme sa 
nenudili. S našim programom k slávnost-
ným obradom sme sa zúčastňovali veľkých 
krajských súťaží, ktoré sa konali v Prešove, 
v Košiciach a vždy sme sa umiestnili na 
prvých priečkach. V zbore účinkovali veľmi
dobrí speváci – pán Michal Kiska, pani
Mariana Chovanová a pani Anna Šoltýsová. 
Táto práca bola zaujímavá aj zábavná. Účin-

kovali sme aj pri oslavách životných jubileí, 
odchodoch do dôchodku, školských stret-
nutiach po 20 či 30 rokoch. Bolo obdobie, 
kedy sa každé dieťa uvítavalo samostatne, 
čo bolo veľmi náročné na prípravu. Na prácu 
Zboru pre občianske záležitosti bolo niekedy 
vyčlenených dosť veľa peňazí, z ktorých sa 
napríklad hradilo aj vybavenie obradnej sie-
ne. Neskôr však nastal v tejto oblasti útlm. 
V rámci matriky sme tiež robili manželské
poradne. Boli dobrovoľné, ale účasť sme 
mali hojnú. Snúbencov sme oboznamovali 
napríklad so zákonom o rodine...
    Popri svojej práci som ľuďom spracová-

vala ich rodokmene, čo ma veľmi bavilo a 
napĺňalo.

• Pri práci ste určite zažili mnohé
kuriózne či úsmevné situácie. Podelíte
sa s nami o niektoré z nich?

   Istú dobu sa na základných matrikách
dalo zmeniť aj meno. Túto možnosť využí-
vali niektorí občania vo veľkej miere. Raz za 
mnou prišla pani, ktorá mi oznámila, že si 
chce dať zmeniť priezvisko z pôvodného na 
Akinová. Toto meno mi rezonovalo v ušiach, 
no nevedela som si spomenúť, kde som ho

počula. Odrazu začali v rozhlase vysielať 
správy a spomenuli aj vtedajšiu prezidentku 
Filipín, ktorou bola Corazon Aquinová. Tak 
ako ja, pani tiež započula toto meno v roz-

hlase a zapáčilo sa jej. Ďalšia pani sa zase 
chcela volať Sabatiniová, po známej tenistke. 
Bohužiaľ po známej osobnosti sa priezvisko 
prevziať nesmie.
      Vhodnosť výberu mena posudzuje Jazy-

kovedný ústav Ľudovíta Štúra. V súčasnosti 
je zoznam povolených mien skutočne veľmi 
dlhý. Ľudia sa však pomaly začínajú vracať k 
našim slovenským menám.
      Asi najvtipnejšie situácie vznikajú práve
vtedy, keď sa človek musí tváriť vážne.
Takouto situáciou je aj svadobný obrad. Keď 
som pri jednom z nich prehlásila, že spoloč-

né priezvisko snúbencov je Pleš a Plešatá 
(správne Plešová) nastalo ticho. Pozrela som 
sa na sobášiaceho, pretože mi bolo divné, 
prečo nepokračuje v obrade. Zistila som, že 
nemohol, pretože sa snažil zadržať smiech, 
rovnako ako ostatní prítomní. Až potom som 
si uvedomila svoju chybu a s ospravedlne-

ním som pokračovala ďalej. Táto situácia 
však mala aj pokračovanie. Keď sa nevesta 
podpisovala do knihy, so smiechom sa nás 
opýtala, či tam nemá radšej rovno napísať 
Holohlavá. Našťastie to vzali s humorom a 
nakoniec sme sa smiali všetci.

•   Aké vlastnosti by mal mať podľa vás 
správny matrikár?

    Ide o veľmi precíznu, obetavú a zodpo-

vednú službu občanom, v kľúčových mo-

mentoch ich života – pri narodení dieťaťa, 
uzavretí manželstva i úmrtí blízkeho. Matrikár 
musí byť aj puntičkár. Záznamy z matrík po 
nás predsa neostávajú iba 100 rokov, ale

navždy. Preto je potrebné sa vyvarovať
omylov. Zápis musí byť správny po právnej 
stránke i po stránke vecnej. Matrikár musí 
byť veľmi opatrný a dôkladne veci overovať. 
Musí si dávať veľký pozor komu a za akých 
okolností doklady vydáva, aby nemohli byť 
sfalšované. Matrikári musia byť svedomití a 
spoľahliví ľudia. 

•   Ste taká aj v súkromí?

   Myslím, že moje vlastnosti ma predur-
čovali na prácu na matrike. U mňa musí mať 
všetko svoj poriadok.

•   Niečo na záver...

       Keď sa pomyselne obzriem do minulosti -
ja som vlastne celých 50 rokov sedela
v jednej kancelárii na jednej stoličke.
Neľutujem však ani jediný deň, pretože 
práca, ktorú som celý život mala možnosť 
vykonávať ma veľmi bavila a napĺňala.
   Som vďačná, že som mala možnosť
pracovať pre občanov nášho mesta, a že 
som mala možnosť vybrať si prácu. Nie
každý má to šťastie. Takže tých 50 rokov
ubehlo ako voda.
  Zoznam matrikárov pracujúcich na
mestskom úrade:
       • 1.9.1946 – 30. 8. 1950
Dr. Ján Somora – notár
       • 1. 9. 1950 – 14. 5. 1952 

Ján Pitoňák
       • 15. 5. 1952 – 31. 12. 1970 
Ján Jendrichovský, p. Sisková zástupkyňa
       • 1. 1. 1971 – 31. 1. 1977 

Gabriela Sviechovičová, p. Sisková zástupkyňa
       • 1. 2. 1978 – 7. 4. 2020
Marcela Sisková

Spoločenská kronika – 1. január až 15. apríl 2021
• Narodili sa: 
Matej Bachleda, Šimon Beniš, Matej Bombara, Ema Britaňáková, Valentína Britaňáková, Michaela Čonková, Tomáš Čupka, Henry Geletka, 
Marína Jurčová, Jonáš Lešundák, Adam Ondrášek, Mária Pajerová, Aurel Pavlák, František Strakula, Paulína Strišovská, Matúš Strišovský.

• Navždy nás opustili: 
Ján Belončák vo veku 83 rokov, Helena Boršošová vo veku 88 rokov, Jozef Britaňák vo veku 69 rokov, Helga Čekovská vo veku 79 rokov, 
Vladimír Fudaly vo veku 69 rokov, Štefan Hangurbadžo vo veku 62 rokov, Žofia Hotáryová vo veku 91 rokov, Emília Ištocyová vo veku 91 
rokov, Ján Jašňák vo veku 87 rokov, Pavol Košč vo veku 93 rokov, Juraj Košický vo veku 54 rokov, Stanislav Leščinský vo veku 71 rokov, 
Helena Lukačková vo veku 85 rokov, František Mačák vo veku 72 rokov, Eva Mazureková vo veku 56 rokov, František Pisarčík vo veku 58 
rokov, Štefan Pisarčík vo veku 72 rokov, Gustáv Pompa vo veku 65 rokov, Eva Pompová vo veku 60 rokov, Jaroslav Siska vo veku 71 rokov, 
Tibor Trembáč vo veku 58 rokov, František Vaverčák vo veku 45 rokov.

• Životného jubilea sa dožili: 
Žofia Gibláková – 95 rokov, Anna Kovalčíková – 93 rokov, Mária Trzopová – 90 rokov, Mária Voščeková – 90 rokov, Margita Labusová – 85 
rokov, Ing. Juraj Ježík – 80 rokov, Michal Kušion – 80 rokov, Osvald Mayer – 80 rokov, Ján Palka – 80 rokov, Jakub Rušin – 80 rokov, Júlia 
Steigaufová – 80 rokov, Helena Sviechovičová – 80 rokov, Mária Danielčáková – 75 rokov, Anton Hatala – 75 rokov, Pavol Marek – 75 rokov, 
Rozália Michlíková – 75 rokov, Oľga Mlaková – 75 rokov, Margita Urbanová – 75 rokov, František Kapolka – 70 rokov, Alena Krempaská – 70 
rokov, Jozef Matava – 70 rokov, Marcela Mazureková – 70 rokov, Anna Mikulová – 70 rokov, Peter Moravec – 70 rokov, Mária Palgutová – 70 
rokov, Juraj Pisarčík – 70 rokov, Anna Plišková – 70 rokov, Jozef Rezničák – 70 rokov, Mária Slodičáková – 70 rokov, Dušan Šperka – 70 rokov.
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Začalo sa so sezónnym zberom zeleného bioodpadu
     Koncom marca 2021 sa v našom meste 
opäť začalo so sezónnym zberom zelené-

ho biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu (ktorý je v zmysle platnej legisla-

tívy realizovaný vo vegetačnom období). 
Vyprázdňovanie nádob na zber bioodpadu 
je zabezpečované zberovou spoločnosťou 
mesta – Mestským podnikom Spišská Belá, 
s. r. o., podľa zverejneného harmonogramu.
     Zelený bioodpad pozostáva z odpadu 
z domových záhrad (najmä pokosenej 
trávy, kvetov, buriny, štiepky, pilín, lístia 
a odpadu z ovocia a zeleniny). Zbiera sa 
do hnedých zberných nádob. Nesmie sa 
do nich umiestňovať živočíšny odpad (najmä 
z hygienických dôvodov). Tento odpad –
kuchynský biologicky rozložiteľný komunál-
ny odpad – sa v rámci nášho mesta začne 
zbierať už čoskoro podľa platného všeo-
becne záväzného nariadenia (budeme o 
tom informovať). Do nádob určených na zber 
bioodpadu sa nesmie vyhadzovať iný odpad. 
Znehodnotil by sa tým celý obsah nádoby, 
ktorý potom už nie je vhodné odovzdať v 
kompostárni.
    Tento rok sa zber zeleného bioodpadu
vykonáva od 29. marca 2021 po dva dni 
(pondelok a utorok) každý nepárny týždeň.

Termíny zberu zeleného bioodpadu:

Apríl:  12.4.,  13.4.,  26.4.,  27.4.
Máj:     10.5.,  11.5.,  24.5.,  25.5.
Jún:     7.6.,  8.6.,  21.6.,  22.6.

Mobilná aplikácia
Odvoz odpadu

V spolupráci so spoločnosťou ENVI-PAK
bola vyvinutá mobilná aplikácia Odvoz 
odpadu, ktorá efektívne a prakticky 
nahrádza alebo dopĺňa tlačený harmo-

nogram triedeného zberu. Spôsob jej 
používania je bezplatný a jednoduchý.
Aplikácia je dostupná pod názvom
Odvoz Odpadu pre Android v obchode
Google Play a po jej stiahnutí bude 
mať užívateľ údaje o termínoch odvozu
triedeného odpadu vo svojom telefóne. 
Aplikácia užívateľa zároveň notifikáciou
vopred upozorní, aby na zber triedeného
odpadu nezabudol. 

Bielej vody. Súčasťou pozemkov 
vo vlastníctve mesta sú tiež prí-
rodné rezervácie: Zadné Meďo-

doly, Pálenica, Fľak a Jedliny. V 
spravovanom území platí v zmy-

sle zákona o ochrane prírody a 
krajiny 2. až 5. stupeň územnej 
ochrany. Správca mestských 
lesov sa takto stará o majetok, 
ktorý je z väčšej časti chránený

vyšším stupňom ochrany, čo je 
spojené s viacerými obmedze-
niami. Zákon o lesoch však 
obhospodarovateľovi ukladá po-

vinnosť vykonávať preventívne 
opatrenia s cieľom predchádzať 
poškodeniu lesa a tiež chrániť 
les pred škodami spôsobova-

nými škodlivými činiteľmi. Lesy 
mesta Spišská Belá, s. r. o., na

tento účel vypracovávajú Projekt
na vykonanie opatrení na za-
bránenie šírenia a premnoženia 
škodcov, ktorý na základe vyja-

drenia organizácie ochrany prí-
rody (Správy TANAP) posudzuje 
orgán štátnej odbornej kontroly 
ochrany lesa. Pre tento proces je 
prirodzená istá administratívna

Starostlivosť o mestské lesy je náročná
         Spoločnosť Lesy mesta Spiš-

ská Belá, s. r. o., spravuje maje-

tok Mesta Spišská Belá na plo-

che 4 685 ha a výmeru lesných 
porastov z toho tvorí až 3 981 ha. 
Na danom území sa nachádza 
Národná prírodná rezervácia 
Belianske Tatry a okrajovo aj Ná-

rodná prírodná rezervácia Javo-

rová dolina a Dolina Kežmarskej

      Ľudský život je vzácna a neopísateľná 
hodnota na zemi. Život - ojedinelý, výni-
močný a neopakovateľný svojimi vlast-
nosťami a zmýšľaním. Život, ktorý udáva, 
že čo sa raz narodí, musí aj zomrieť...
     Vladimír Fudaly sa narodil 7. júla 1951 v 
Spišskej Belej. Základnú školu v Spišskej
Belej ukončil v roku 1966 a následne sa
vyučil za strojného zámočníka v Kežmarku.
V štúdiu pokračoval na strojníckej priemy-

slovke v Poprade. Krátky čas pracoval v 
bývalej tabakovej továrni v Spišskej Belej a 
od roku 1977 nepretržite až do roku 2013 v 
plynárenskom priemysle v Spišskej Belej. 
Najprv ako vedúci ciachovne a opravovne 
plynomerov, neskôr ako vedúci metrologic-

kého strediska. Oženil sa v roku 1980 a spo-

lu s manželkou Vierou vychovali dvoch synov 
Vladimíra a Lukáša.
     Vladimír Fudaly sa popri svojej práci a
rodine celý život venoval najmä jaskyniar-
stvu a Jaskyniarskej skupine Spišská Belá. 
Bol pri obnovení činnosti tejto skupiny. Od roku 
1967 sa tejto činnosti  aktívne venoval ako jej 
člen a od roku 1976 ako tajomník skupiny. 
Patril medzi zakladajúcich členov Odbornej 
komisie Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti pre fyzikálny, chemický a hydrologický

výskum krasu.
   Ako spoluobjaviteľ jaskyne HLINY v 
roku 1970 a jaskyne PONOR II v roku 1971,
významným spôsobom prispel k aktivizácii 
členov jaskyniarskej skupiny. Lokalizáciou 
priepasti TRISTÁRSKA v roku 1977, ako aj
prieskumami a dokumentáciou jaskyne
JAVORINKA prispieval k rozvoju jaskyniar-
stva a k propagácii jaskyniarskej skupiny. 
Podieľal sa aj na obnovení koncertov
dychovej hudby v Belianskej jaskyni.
      Vladimír Fudaly od roku 2001 pôsobil ako 
predseda Jaskyniarskej skupiny Spišská 
Belá. Pod jeho vedením jaskyniarska sku-
pina veľmi aktívne postupovala v poznávaní 
tatranského podzemného priestoru, a tak
významne prezentovala jaskyniarstvo v
našom regióne i na Slovensku.
  Všetky svoje skúsenosti a poznatky
prezentoval článkami v jaskyniarskych
periodikách, referátmi na speleofórach a 
hlavne prednáškami pre školskú mládež, ale 
aj ostatnú širokú verejnosť. Významne sa tým 
podieľal na výbornej propagácii jaskyniar-
skej skupiny i samotného mesta Spišská 
Belá. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej
Belej mu v roku 2014 udelilo Cenu mesta 
Spišská Belá.

   Vedenie mesta Spišská Belá vyjadruje
pozostalej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť.

Jaskyniar Vladimír Fudaly (* 7. 7. 1951 – † 13. 4. 2021)
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Opravený most v Babej doline
      Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá,
s. r. o., v rámci preventívnych protipovod-

ňových opatrení vykonala v minulom roku 
okrem menej náročných prác na lesných 
cestách a zvážniciach, v podobe opráv a 
čistenia záchytných zariadení – odrážok na 
dažďovú prívalovú vodu, aj dokončenie za-

loženia železných certifikovaných odrážok. 
Tieto boli vymenené za pôvodné drevené. 
Umiestňovali sa na lesnej ceste Kotka, Babia

dolina a v Ždiari. Výmena odrážok sa usku-

točnila za účelom trvalejšieho efektu, keďže 
drevené odrážky skôr podliehajú poškodeniu 
a vyžadujú si tiež väčšiu starostlivosť.
    Ďalším dôležitým opatrením zrealizo-
vaným v spišskobelianskych lesoch bola re-
konštrukcia zničeného dreveného mosta 

v lokalite Babia dolina, na konci vybudo-

vanej cyklotrasy v smere Tatranská Kotlina – 
Ždiar. Tento most bol celý vyhotovený z jed-

ľového dreva približne pred 10 rokmi a jeho 
životnosť už skončila. Nahradený bol tva-

rovanou oceľovou rúrou zo špirálovite vlni-
tého plechu priemeru 3 m na výšku a 3,4 m
na šírku.
    Podľa slov konateľa spoločnosti Ing.
Františka Pisarčíka, Lesy mesta Spišská
Belá, s. r. o., aj v roku 2021 plánujú vyna-
ložiť na preventívne opatrenia finančné 
prostriedky vo výške 8 000 eur.

Mestské lesy realizujú cezhraničný projekt

druhových lesných porastov. Pri-
danou hodnotou projektu bude 
zvýšenie povedomia odbornej i 
laickej verejnosti o dopadoch kli-
matickej zmeny a možnostiach 
ich zmierňovania.
    Celkový schválený rozpočet 
projektu predstavuje sumu viac 
ako 3,5 milióna eur. Z tejto do-

tácie je pre Lesy mesta Spišská 
Belá, s. r. o., určených 688 tisíc 
eur, pre Lesy mesta Kežmarok, 
s. r. o., 411 tisíc eur a pre Štát-
ne Lesy TANAP-u 321 tisíc eur. 
Projekt sa bude realizovať do
16.12.2022.

Ing. František Pisarčík, Lesy
  mesta Spišská Belá, s. r. o.

        V rámci programu cezhranič-

nej spolupráce Maďarsko-Slo-
vensko-Rumunsko-Ukrajina 
(ENI 2014-2020), sa stal úspeš-

ný projekt s názvom Cesty k 
zdravým lesom, ako jeden z 
niekoľkých veľkých infraštruktúr-
nych projektov v cezhraničnom 
Karpatskom regióne Ukrajiny a 
Slovenska. Slávnostný akt pod-

pisu grantových zmlúv schvá-

lených projektov sa uskutočnil 
16. decembra 2019 v Budapešti. 
Jedným z partnerov uvedeného 
projektu sú aj Lesy mesta Spiš-

ská Belá, s. r. o.
     Projekt Cesty k zdravým le-
som je zameraný na zvýšenie 
stability a adaptability karpat-
ských lesných ekosystémov 
v súvislosti s dopadmi klima-

tickej zmeny. Slovenská časť 
projektu bude implementovaná 
v lesných porastoch organizá-
cií Štátne lesy TANAP-u, Lesy
mesta Kežmarok, s. r. o., a Lesy 
mesta Spišská Belá, s. r. o., ktoré 
sa nachádzajú na území silne 
ohrozenom týmto fenoménom.
Hlavným partnerom projektu je 
Užhorodský štátny lesný podnik. 
Ďalšími z ukrajinských partnerov 
sú Štátne lesy ,,Les Vygoda“ a 
Agentúra pre trvalo udržateľ-
ný rozvoj karpatského regiónu 
FORZA.
       Spoločnosť Lesy mesta Spiš-

ská Belá, s. r. o., realizovala v 
rámci schválených aktivít pro-

jektu v roku 2020 rekonštrukciu 
dvoch protipožiarnych zemných 
lesných ciest v Suchom a Čier-
nom potoku na cesty spevnené 
štrkovým povrchom. Cieľom tej-
to zmeny je zvýšenie prevádz-
kovej výkonnosti, bezpečnosti, 
dostupnosti požiarnej techniky 
a únosnosti podložia v celkovej
dĺžke 1,62 km.  Ďalšou realizova-

nou aktivitou bolo založenie de-
monštračnej plochy s použitím
technológie Field-Map v Babej 
doline. Druhá takáto plocha sa 
v rámci územia Tatranského ná-

rodného parku nachádza v Ta-

transkej Javorine. Údaje získa-

né z merania umožnia vykonať 
objektívne analýzy súčasného 
stavu porastov, prognózovať ich 
vývoj, vykonať rozbor podmie-

nok hospodárenia, stanoviť ciele 
a navrhnúť ekologické opatrenia.
   V tomto kalendárnom roku 
budú mestské lesy pokračovať 
v realizácii schválených aktivít. 
Okrem infraštruktúrnych prác, sa 
spišskobeliansky lesníci zame-

rajú aj na zalesňovanie územia 
postihnutého kalamitou na plo-

che 12 ha. V pláne je vysadiť 

až 54 000 ks sadeníc a realizo-
vať ochranu a starostlivosť na
území s rozlohou 26 ha. Záme-
rom je smerovať k pestovaniu 
ekologicky stabilnejších multi-

Ždiar. Na ostatnom území boli
zaevidované ojedinele spadnuté 
stromy. V období od novembra 
do marca sa prírodný živel vo 
forme prudkého vetra vyskytuje 
v našej lokalite už niekoľko ro-

kov. Tento raz po sebe zanechal 
takmer štyritisíc vyvrátených a 
zlomených stromov, čo predsta-

vuje zhruba 3 000 m³ drevnej 
hmoty. Niektoré zničené lesné 
porasty mali ešte len 40 rokov. V 
súvislosti so spomenutou nove-

lou zákona o ochrane prírody a 
krajiny, mali Lesy mesta Spišská 
Belá, s. r. o., povinnosť spraco-

vať uvedenú kalamitu najneskôr 
do konca februára.

Ing. František Pisarčík, Lesy
  mesta Spišská Belá, s. r. o.

časová náročnosť.
      Preventívne opatrenia v mest-
ských lesoch pozostávajú najmä 
z monitoringu podkôrneho hmy-

zu feromónovými lapačmi, z vy-

konávania asanačnej ťažby s ná-

sledným odstránením vzniknutej 
dendromasy (vrcholce stromov, 
vetvy), z odkôrnenia, odvozu a 
pálenia kôry a vetiev, alebo tiež 
zo štiepkovania takýchto vetiev. 
Tu je však potrebné spomenúť, 
že novela zákona o ochrane prí-
rody a krajiny od roku 2020 pri-
niesla okrem iného napr. časové 
obmedzenie spracovania kala-

mity. Z dôvodu ochrany vtáčie-

ho územia je potrebné kalamitu 
spracovať v termíne od začiatku 
septembra do konca februára, t. j.

v tzv. mimohniezdnom období. 
V našich klimatických podmien-

kach je však bežným javom, že
sa toto obdobie z dôvodu množ-

stva snehu a nedostupnosti 
terénu ešte skráti. Skúsenosť 
lesníka hovorí, že od včasnos-

ti spracovania kalamity závisí 
aj zdravie okolitých porastov. Z 
nespracovanej drevnej hmoty 
totiž vyrojený lykožrút napáda aj 
zdravé lesné porasty.
  Obhospodarovateľ lesa má 
v zmysle zákona o lesoch tiež 
nárok na úhradu zvýšených ná-

kladov za vykonanie opatrení na 
zabránenie nadmerného šírenia 
a premnoženia škodcov, ktoré 
vznikli z dôvodu zákazu vyko-

nania opatrení na ochranu lesov 
(napr. z dôvodu vyššieho stupňa 

územnej ochrany). Celkové plá-
nované náklady na realizáciu 
všetkých opatrení v roku 2020 
predstavovali sumu 131 769,20 
eur bez DPH. Skutočné náklady 
na realizáciu preventívnych opa-

trení za rok 2020 boli 113 379,70 
eur bez DPH. Lesy mesta Spiš-

ská Belá, s. r. o., tieto náklady 
financovali z vlastných zdrojov. 
Otázne je, či nárok na úhradu 
zvýšených nákladov za vykona-

nie realizovaných opatrení prí-
slušný správny orgán uzná ako 
opodstatnený.
  V súčasnosti sú aktuálne
škody, ktoré nastali v lesoch po 
silnom vetre z prelomu konca 
minulého a začiatku tohto ka-

lendárneho roka. Silný nárazo-
vý vietor zasiahol najmä lokalitu
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Ochrana klientov zariadení opatrovateľských služieb
vateľstva chránia pred nebez-

pečnými vírusmi aj respirátory.
     Mesto Spišská Belá sa kon-

com minulého kalendárneho 
roka zapojilo do mimoriadneho 
grantového programu Nadá-

cie SPP s názvom Pomáhame
SPPolu. Cieľom tohto programu 
bolo riešenie aktuálnych problé-

mov dôchodcov umiestnených 
v zariadeniach poskytujúcich 
sociálne služby. Samospráva 
so zámerom vyriešiť problém s 
nedostatkom ochranných po-

môcok a špeciálneho zdravot-
níckeho vybavenia pre klientov a 
zamestnancov Zariadenia opa-

trovateľských služieb Spišská 
Belá, predložila vyhlasovateľovi 
grantového programu projekt
Ochrana klientov zariadenia

pred nakazením vírusom
COVID-19.
  Nadácia SPP prostredníc-
tvom mimoriadneho grantového 
programu Pomáhame SPPolu 

prerozdelila finančné prostried-

ky celkovo 256 poskytovateľom 
sociálnych služieb, ktorí sa sta-

rajú o seniorov odkázaných na 
pomoc iných, v zariadeniach 
sociálnych služieb. Úspešné 
sa stalo aj Mesto Spišská Belá. 
Vďaka poskytnutému finan-
čnému príspevku vo výške 
500 eur a tiež z doložených 
vlastných zdrojov, boli za-
kúpené dva germicídne UV
žariče a 100 respirátorov. Ger-
micídne žiariče teraz už v Zaria-

dení opatrovateľských služieb 
Spišská Belá dezinfikujú vzduch
a najzraniteľnejšiu skupinu oby-

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP

Poďakovanie OZ „Trochu inak“ za vianočnú zbierku
kovej, Nebusovej, Dobešovej, 
Kiskovej, Mikovej, Čižíkovej, Ďu-
rišovej, Rusnáčkovej, Pivovarní-
kovej, Krettovej, Siskovej, Jurčo-
vej, Zadžorovej, Božekovej, pani 
Halčinovej, Bizubovej, Kniho-
vej a ďalším anonymným dar-
com.
     Členovia OZ zároveň ďaku-

jú za akúkoľvek podporu v roku 
2020 a veria, že budúcnosť pri-
nesie už aj osobný kontakt na 
spoločných akciách.

   OZ „Trochu inak“ sa chce, i 
keď s veľkým odstupom času, 
zo srdca poďakovať všetkým ro-

dinám a jednotlivcom za množ-

stvo krásneho a teplého oble-

čenia, doplnkov a hračiek, ktoré 
sa vyzbierali v rámci vianočnej 
zbierky. Roztriedené veci členo-

via združenia pred Vianocami 
odovzdali pani Ing. Mlakovej na 
mestský úrad, odkiaľ postupne 
putovali do sociálne slabších 
rodín nášho mesta a k pracov-

níkom malej obecnej služby, 
ktorí rozhodne nemajú peňazí 
nazvyš. Ich vďačnosť a radosť v 
očiach pri preberaní vriec s oble-
čením hovorila za všetko. Časť 
oblečenia a hračiek putovala 
vďaka iniciatíve Bašky Bomba-

lovej priamo rodine v núdzi zo 
Spišskej Belej a niekoľko drob-

ností a doplnkov až do okolia No-

vých Zámkov, kde spravili radosť 
rodinke, ktorá prišla kvôli pandé-

mii o prácu a darčeky si tento rok

nemohli dovoliť. Niekoľko hra-

čiek sa dostalo do vybavenia no-

vovznikajúcej Herničky, v rámci 
ktorej plánuje OZ „Trochu inak“ 
taktiež pracovať s mamkami a 
deťmi zo sociálne znevýhodne-

ného prostredia a možno práve 
tam si nájdu svojich budúcich 
detských majiteľov.
    V mene občianskeho zdru-

ženia a všetkých obdarovaných 
patrí veľká vďaka rodine Čup-
kovej, Venglíkovej, Kačmarčí-

Poďakovanie Zariadenia opatrovateľskej služby Strážky

ciám, ktoré sa v predvianočnom 
období podelili o humanitárnu, 
resp. materiálnu pomoc rodi-
nám, seniorom a jednotlivcom. 
Vďaka tejto nezištnej pomoci 
sa rozdali desiatky balíčkov a 
vypočuli sa zaujímavé príbehy 
starých aj mladých.
   „Láska a spolupatričnosť 
účinkujú na každý typ problé-

mu, či choroby. Ak sa začnú 
šíriť, prenášajú sa z človeka 
na človeka a správajú sa ako 
vírus, no ten dobrý“.

     Podobne ako aj iné profesie 
v prvej línii, tak aj zamestnanci 
Zariadenia sociálnych služieb v 
Strážkach sa počas pandémie 
s mimoriadnym nasadením den-

nodenne starali o najzraniteľnej-
šie skupiny obyvateľov, akými sú 
seniori či ľudia s ťažkým zdravot-
ným postihnutím. Za túto nároč-

nú prácu si rozhodne zaslúžia 
mimoriadne ocenenie.
     Od potvrdenia prvého prípa-

du nakazenia novým koronaví-
rusom na Slovensku, vykonalo 
ZOS v Strážkach množstvo opa-

trení pre ochranu svojich klien-

tov, ale rovnako aj pre ochranu 
zamestnancov. Napriek všetkej 
snahe a opatreniam sa v decem-

bri 2020 situácia v ZOS Strážky 
skomplikovala a potvrdil sa prvý 
prípad nákazy aj v tomto zaria-

dení.
   Zamestnanci ZOS Strážky 
preto museli ostať izolovaní 
od svojich rodín, a to aj v čase 
vianočných sviatkov, aby bolo
o klientov s ochorením na
COVID-19 riadne postarané. 
Nákaze sa nevyhli aj niektorí za-

mestnanci zariadenia. Situáciu 
sa však napokon podarilo zvlád-

nuť a zamestnanci ZOS Strážky

sa mohli na sklonku roka 2020 
vrátiť späť k svojím rodinám. 
Opätovne sa denne vracali ku 
klientom, aby sa o nich s láskou 
a plným nasadením postarali. 
Vedeniu ZOS Strážky, ako aj 
všetkým jeho zamestnancom, 
patrí za profesionálne zvládnu-

tie situácie, ich nesmiernu obe-

tavosť, nasadenie a súdržnosť 
úprimné poďakovanie.
      Veľká vďaka patrí aj OZ Her-
nička, ktoré prostredníctvom 
listov, elektronických nosičov a

vlastnoručne vyrobených dar-
čekov počas roka 2020, ako aj 
v čase Vianoc, spríjemňovali 
klientom ZOS v Strážkach ich 
nedobrovoľnú izoláciu. Členovia 
OZ Hernička a ich ratolesti kaž-

dý deň počas adventu nahrávali 
tematické nahrávky, ktorými vy-

čarovali seniorom nezabudnu-

teľný úsmev na tvári. Často bolo 
u starkých vidieť aj oči plné doja-

tia a lásky.
      Poďakovanie patrí tiež mestu,
všetkým dobrovoľníkom a inštitú-
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Hokejový talent zo Spišskej Belej
      Mesto Spišská Belá podpo-

ruje šport a je úžasné, že vďaka 
sedemnásťročnému Filipovi Me-
šárovi sa môže zviditeľniť na 
hokejovej mape. Útočník z Ho-

kejového klubu Poprad, Filip 
Mešár, preskočil dorastenecké 
kategórie a presadil sa rovno 
do juniorskej reprezentácie. V 
kanadskom Edmontone absol-
voval šampionát hráčov do 20 
rokov. Svojou účasťou na Maj-
strovstvách sveta v hokeji U20 
získal cenné skúsenosti. Zá-

roveň pravidelne nastupuje za 
jeden z najlepších seniorských 
tímov sezóny 2020/2021, hrajú-
cich najvyššiu hokejovú súťaž 
na Slovensku. Hoci sa mu darí 
dosahovať pozoruhodné špor-
tové výsledky, zdobí ho pokora 
a odhodlanie tvrdo pracovať na 
osobnom zlepšovaní.
   V rozhovore s ďalším spiš-

skobelianskym úspešným špor-
tovcom – Marekom Podolin-

ským, Filip pripustil, že na za-
čiatku kempu neočakával, že sa 
dostane až do záverečnej nomi-
nácie trénera Róberta Petrovic-

kého. Aj keď v Kanade odohral 
len dva zápasy, veľmi si účinko-

vanie na šampionáte váži.
       Je známe, že Filip má podľa 
rôznych hokejových rebríčkov 
veľkú šancu byť draftovaný do 
NHL v roku 2022. NHL draft je 
voľné, systematické vyberanie 
hráčov klubmi National Hockey 
League, ktorý sa koná každý rok 
po dvoch alebo troch mesiacoch 
po závere sezóny. Počas draftu 
si kluby vyberajú hráčov z ju-
niorských alebo európskych ho-

kejových líg. Na otázku, či Filip 
preferuje nejaký z tímov, kto-

rý by chcel aby si ho v drafte 
vybral, odpovedal: ,,V prvom 
rade je mojim cieľom byť vôbec
draftovaný a bolo by mi úplne 
jedno, aký by to bol tím. V NHL 
sú všetky tímy kvalitné a vy-
rovnané.“
    Rozhovor smeroval aj k sú-
časnej sezóne Hokejového klu-

bu Poprad. Filip prezradil, že 
veľmi veľkú zásluhu na tom, že

sa tím drží na prvých miestach v 
tabuľke, má tréner Peter Mikula. 
,,Je to veľmi skúsený tréner a 
tiež nerád prehráva. Pred kaž-
dým zápasom podrobne pre-
beráme súperov systém a dáva 
nám veľa rád – či už mladým 
alebo starším hráčom.“
         V popradskej šatni sa túto se-

zónu zišli naozaj veľké mená nie 
len popradského, ale aj sloven-

ského hokeja. Všetkých zaujíma, 

aké je to pre mladého chlap-

ca zo Spišskej Belej, zdieľať 
spoločnú šatňu s menami ako
Haščák, Skokan alebo Svitana, 
ktorí už niekoľkokrát reprezen-

tovali Slovensko na Majstrov-
stvách sveta v hokeji. Filip túto 
situáciu prežíva so skromnosťou 
sebe vlastnou: ,,Je to česť byť 
v jednej šatni s takými skvelými 
hráčmi a som rád za každú radu, 
ktorú mi dajú či už na tréningu 
alebo na zápase.“ V dobrom

slova zmysle je pre Filipa men-

torom v hokejovom rozvoji najmä 
Dávid Skokan, s ktorým si veľmi 
dobre rozumie. Podľa Filipových 
slov ,,z tých skúsenejších hráčov 
mi pomáha asi najviac, za čo 
som mu veľmi vďačný.“
   Čitateľov iste zaujíma, ako
Filip Mešár vidí svoju hokejovú 
kariéru po tejto sezóne… Na 
otázku, či ďalej až do draftu plá-

nuje hrávať najvyššiu seniorskú 

hokejovú súťaž na Slovensku, 
alebo sa plánuje presunúť do 
juniorských súťaží v Kanade, 
kde by bol viac na očiach hoke-

jovým skautom (ktorí zostavujú 
komplexnú databázu posudkov 
o hráčoch), Filip zareagoval s 
rešpektom: ,,Ešte presne neviem
povedať, čo bude na ďalšiu se-
zónu, pretože stať sa môže ho-
cičo, ale určite by som si chcel 
vyskúšať aj kanadskú juniorku. 
Zatiaľ komunikujeme spolu s 
mojim agentom, pretože záleží 
aj na tom, čo uzná za vhodné on. 
Stále ja na to ešte dosť času.“
Aktualizované: Filip Mešár pre-
dĺžil zmluvu s HK Poprad aj 
na ďalšiu sezónu 2021 / 2022.
„Rozhodol som sa aj naďalej 
ostať v Poprade, v popradskom 
klube sa mi páči a tiež tréneri mi 
dávajú dostatok priestoru. Spo-
kojný som aj s vedením klubu 
a podmienkami, ktoré tu mám 
pre moje ďalšie napredovanie. 
Mal som dostatok ponúk z OHL 
a aj QMJHL, ale po komunikácii
s agentom som sa rozhodol, 
že najlepším krokom pre moju
kariéru bude ešte ostať v Popra-
de“ uviedol Filip.
   Na záver rozhovoru chcel
Filip pozdraviť všetkých obyva-

teľov Spišskej Belej a: ,,poďako-
vať im za to, že mi držia palce,
podporujú ma a budem sa 
snažiť, aby som im to možno v 
budúcnosti nejako vynahradil.“
     Ďakujeme, že si Filip vo svo-

jom nabitom programe našiel 
čas na rozhovor a prajeme mu 
veľa zdravia v kombinácii so 
športovými úspechmi.

Športové aktivity Beľanov počas uplynulej zimy
Upravená lyžiarska bežecká trať
        Vďaka priaznivým poveternostným pod-

mienkam sa v priebehu januára 2021 primá-

tor mesta – Jozef Kuna, rozhodol zabezpečiť 
úpravu časti cyklotrasy v smere zo Spišskej 
Belej do Tatranskej Kotliny pre bežkárov. 
Úprava povrchu zasneženej cyklotrasy bola 
realizovaná mechanizmom na úpravu
bežkárskych tratí v spolupráci s Obcou
Lechnica. Trať pre beh na lyžiach bola
určená od rezervára pri Myšom vŕšku po
Tatranskú Kotlinu.



19

SPIŠSKOBELIANSKY SPRAVODAJ                                                                                           1. číslo 2021

Milan Choma – Kežmarčan, ktorý výrazne ovplyvnil aj Spišskú Belú 
    Dňa 20. marca 2021 zomrel po ťažkej
chorobe vo veku nedožitých 73 rokov
Kežmarčan Mgr. MILAN CHOMA - učiteľ, 
publicista, historik, divadelník, autor biogra-

fických kníh o významných osobnostiach 
Spiša, veľký „Štefánikovec“ a hrdý „Tatranec“.
     „Je to človek, ktorý svojím nevyčerpateľ-
ným entuziazmom, nádhernou pozitívnou 
energiou a láskou ku všetkému, čo robí, 
dokázal nielen ovplyvniť množstvo ľudí, ale 
zanechal za sebou nádherné projekty, ako 
sú Tatranské večery, osadzovanie pamät-
ných tabúľ, realizácia rôznych divadelných 
predstavení alebo výstav. To je len časť z 
množstva významných aktivít. Aj keď jeho 
príslovečná skromnosť a úsmev na tvári ho 
neopúšťali ani v tých najťažších osobných 
životných situáciách, vždy bol ochotný po-
dať pomocnú ruku, poradiť, ale neváhal sa 
ani osobne zaangažovať a byť nápomocný. 
Takýto ľudia sú v súčasnosti veľmi vzácni – 
nehľadajú problémy, ale snažia sa ich riešiť 
s ľahkosťou, empatiou a hlavne nezištne“, 
uviedla o ňom Erika Cintulová, riaditeľka 
Múzea Hrad Kežmarok v Milanovej autobio-

grafii „Podtatranec zo Zalužíc“ (2018).
      Milan Choma sa neopakovateľným spô-

sobom zapísal aj do života Spišskej Belej. 
„Sééérvus, ako sa máš?“ bolo asi jeho naj-
častejšie oslovenie spojené so širokým 
úsmevom na tvári. Milan rozdával okolo 
seba radosť a neskutočnú energiu. Za tým 
pozdravom jedným dychom nasledovala 
hneď ďalšia otázka: „No, čo ideme robiť s 
tým Petzvalom?“  To boli slová, s ktorými sa 
Milan pripomínal, kým naše mesto pod jeho 
autorstvom nevydalo v roku 2007 monogra-

fiu o Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi. A 
bol to práve Milan, ktorý prišiel s myšlienkou 
vydať knihu o tomto velikánovi matematiky a 
fyziky, rodákovi zo Spišskej Belej. Nebyť jeho 
iniciatívy a neoblomnej povahy (nenechal sa 
odradiť), táto kniha by nebola vydaná. A pri 
200. výročí narodenia Petzvala v roku 2007 
bola kniha uvedená do života – ako inak, 
pre Milana originálnym spôsobom – v oble-

čení za viedenského profesora z polovice 
19. storočia prichádzajúc na živom koni (na-

koľko profesor Petzval chodieval na univer-
zitu vo Viedni na koni) a následne odohrajúc 
divadelnú scénku o Petzvalovi. Touto knihou 
Milan motivoval následné vydanie ďalších 
belianskych kníh: o Samuelovi Weberovi a 
neskôr o Michalovi Greisigerovi.

   Milan obdivoval J. M. Petzvala aj M. R.
Štefánika. Raz (bolo to asi v roku 2013) sa 
objavil v kancelárii primátora mesta s „igeli-
tovou“ taškou, z ktorej vytiahol sadrový od-

liatok pôvodnej busty Milana Rastislava Šte-

fánika (ktorej autorom bol sochár Pavol Bán). 
Ako sa dostal k buste, ktorú mal schovanú 
doma? Počas jeho pôsobenia v Základnej 
škole v Spišskej Belej na Leninovej ulici. V
rokoch 1972 až 1983 bol Milan učiteľom na
starej škole. A tu začal jeho ďalší neopa-
kovateľný príbeh. Na pôjde budovy školy, 
kde bol sklad všetkého nepotrebného a v 
tých časoch aj zakázaného, úplnou náho-

dou našiel bustu Štefánika. Bolo to v čase 
tvrdej socialistickej normalizácie (v 70. ro-

koch), kedy takéto busty či sochy, museli byť 
odstránené z verejných miest. Túto bustu z
pôjdu chcel Milan odniesť domov, ale keďže 
mala veľký podstavec a nevošla by sa mu 
do tašky aby ju mohol schovať, tak hlavu 
Štefánika odrezal od podstavca pílkou. Po 
niekoľkých rokoch Milan dal urobiť špeciálnu 
formu podľa tejto busty a začal vyrábať iden-

tické kópie tejto busty, ktoré rozdával všade 
tam, kde bolo potrebné zanechať stopu po 
Štefánikovi.
     A počas uvedenej návštevy v roku 2013 
mi povedal: „Počúvaj, mám takú myšlienku: 
starú školu by ste mohli premenovať na Šte-
fánikovu a umiestniť v nej bustu Štefánika. 
Ja bustu škole darujem. Vieš, aká by to bola 
skvelá vec?“ Následne ma ešte niekoľkokrát 
navštívil, medzi tým aj s predsedom Sloven-

skej spoločnosti M. R. Štefánika. A od roku 
2016, práve vďaka Milanovi, táto škola nesie 
názov po M. R. Štefánikovi a kópia busty Šte-

fánika bola pri príležitosti 145. výročia vzniku 
školy osadená aj v budove tejto školy.
    Milan sa veľmi potešil iniciatíve niek-
torých Beľanov opätovne osadiť v Spišskej 
Belej sochu M. R. Štefánika. Aj jeho podpora 
šírenia odkazu Štefánika pomohla tomu, že 
v roku 2019 sa v Spišskej Belej pri evanje-
lickom kostole odhalila nová socha generála
M. R. Štefánika a Milan bol pri tom.
      Milan vždy prichádzal s novými nápad-

mi. Na jeseň roku 2018 zorganizoval návšte-

vu Viedne pod názvom „Po stopách J. M. 
Petzvala“. Cieľom bolo navštíviť vo Viedni 
všetky miesta, kde Petzval žil a pôsobil, ako 
aj nájsť miesto jeho posledného odpočinku 
na centrálnom viedenskom cintoríne. A tak 
sa vďaka Milanovi ocitli Beľania vo Viedni 
aj pri hrobe svojho najslávnejšieho rodáka. 
Jedným z motívov tejto návštevy bolo ná-

sledne pripraviť realizáciu ďalšej Milanovej 
myšlienky: osadiť pamätnú tabuľu na vrchu
Kahlenberg za Viedňou, kde Petzval žil v 
dnes už neexistujúcom kláštore, hoci na 
tomto mieste už nie je žiadna zmienka o 
Petzvalovi. Žiaľ, toho sa už Milan nedožil.    
     Milan bol iniciátorom odhalenia pamät-
nej tabule Jozefovi Maximiliánovi a Otto-

vi Baltazárovi Petzvalovcom v roku 2001 v 
Kežmarku na budove školy, kde chodili oba-

ja bratia, ale tiež  pamätnej tabule Görano-

vi Wahlenbergovi, švédskemu botanikovi 
svetového formátu na Chate Plesnivec v 
roku 2005. Bádal aj o ďalších osobnostiach 
z histórie Spišskej Belej a Tatier a známe sú 
jeho články o Augustovi Kaltsteinovi. Svo-

jou činnosťou prispel formou dramatických 
a audiovizuálnych pásiem k popularizácii 
významných osobností vedy, techniky a 
pedagogiky na Slovensku. Organizoval Ta-
transké spomienkové večery ním založeným 
divadielkom Schola humanitas a množstvom 
prednášok. Úspešne inicioval osadenie vyše 
50 pamätných tabúľ a búst venovaných
významným osobnostiam. Bol držiteľom 
viacerých ocenení: Cena mesta Kežmarok 
(2001), Cena obce Zálužice (2015), Cena 
primátora Kežmarku (2016), ale aj Ceny
primátora mesta Spišská Belá.
     Viac sa o Milanovi Chomovi dozvieme v 
knihe, ktorá bola vydaná v roku 2018 pod 
názvom: „Podtatranec zo Zalužíc“ (ide o bi-
bliografiu o jeho živote a tvorbe). Táto kniha 
obsahuje okrem iného 622 rôznych zázna-

mov z jeho tvorby, ktorá je nevyčerpateľným 
zdrojom informácií z oblasti literatúry, histórie 
a iných vedných odborov.
        To bolo len niekoľko spomienok na člove-

ka, ktorý bol síce Kežmarčanom, ale výrazne 
ovplyvnil aj Spišskú Belú (i mňa osobne). 
Človek plný neskutočnej energie a pozitiviz-

mu. Pre mňa veľký motivátor, doslova hnací 
motor, ktorý nepoznal slovo „nedá sa“. Byť 
v jeho blízkosti, znamenalo vždy niečo zau-
jímavé zažiť a rozhodne sa nenudiť. Som 
vďačný za to, že som patril medzi tých, 
ktorým Milan vstúpil do života a zanechal v 
ňom silnú pečať. A Milan vstúpil neopakova-

teľne aj do života nášho mesta. Bol skutočne 
výnimočným človekom.
        Milan, ĎAKUJEME!

Autor:  JUDr. Štefan Bieľak,
bývalý primátor Spišskej Belej
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Preteky v horskom behu PLESNIVEC VerticalRun
      Po minuloročnom úspešnom zorganizovaní jesenného horského 
behu s názvom Plesnivec SkyRun, sa usporiadatelia zaujímavého 
športového podujatia rozhodli zrealizovať aj jeho jednoduchší jarný
variant. Ján Matava ml. z občianskeho združenia Tarahumar v
spolupráci s mestom Spišská Belá a športovým obchodom
NorwayShop pripravuje preteky v horskom behu s názvom Plesnivec
VerticalRun, ktoré sa uskutočnia 29. mája 2021.
  Účastníci pretekov prekonajú po lesnom sprístupnenom

turistickom chodníku (zelená značka) trať dlhú 5 km od parkoviska 
chata Plesnivec – Tatranská Kotlina po chatu Plesnivec. Prevýšenie
horského behu Plesnivec VerticalRun predstavuje 530 metrov.
Časový limit pre zaradenie pretekára do výsledkovej listiny je
1 hodina 20 minút.
   Registrácia prebieha od 1. apríla 2021 na webovom sídle
športovej udalosti www.plesnivecskyrun.sk. Počet pretekárov je
obmedzený. Odporúčame sledovať aj facebookový profil podujatia.

Februárový hetrik Filipa Mešára
   V piatok 12. februára 2021 
sa v Piešťanoch odohral prvý 
z dvoch prípravných zápasov 
hokejistov U18 Slovensko – 
Česko. Takéto medzinárodné 
stretnutie sa odohralo po viac 
ako roku. V nominácii sa objavili 
aj traja hráči z Hokejového klubu 
Poprad: Filip Mešár, Alex Šotek 
a Markus Suchý. Slovenská re-

prezentácia do 18 rokov zdolala 
českých rovesníkov výsledkom 
5:4. Ústrednou postavou zápasu 
sa stal Filip Mešár zo Spišskej 
Belej, ktorý prispel k výhre troma 
gólmi a jednou asistenciou. V 
medzinárodnej konfrontácii mla-

dí hokejisti ukázali odhodlanie, 
charakter a v neposlednom rade 
kompaktný tímový výkon, ktorý

po zápase vyzdvihol aj tréner SR 
„18“ Ivan Feneš.
    Filip Mešár, útočník SR 18, 
po vydarenom zápase pre
oficiálnu webovú stránku 
Slovenského zväzu ľadového
hokeja povedal: ,,Hetrik chutí
výborne. Ani neviem, kedy
naposledy sa mi podarilo streliť 
tri góly v jednom zápase. Som 
veľmi rád, že mi to padlo. Nie 
je to však len moja zásluha, 
ale obraz celého tímu. Chlapci 
mi pomohli, mne sa darilo, ale 
dôležité je víťazstvo. Boli sme
na zápas dobre nastavení, verili 
si. Hoci prišli aj výpadky v druhej 
či tretej tretine, som rád, že sme 
to vydreli.“
      Slovenskí hokejisti do 18 rokov

v odvetnom piešťanskom derby 
žiaľ s českou reprezentáciou 
U18 už neuspeli. Zápas prehra-

li 2:3. Po prvej tretine viedli 2:0, 
no v druhej časti hry súper vy-

rovnal v priebehu dvoch minút a

víťazný gól padol v záverečnom 
dejstve hry. Filip Mešár pridal pri 
druhom góle slovenského tímu 
svoju asistenciu a celkovo počas 
dvoch zápasov (za 3 góly a 2 
asistencie) nazbieral päť bodov. 


